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sukeliam us keblumus.
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Atskira padėka priklau so mano žmonai Birutei, kuriai dėl šio teksto rašy mo teko žy miai daugiau šei myn i n ės na štos.
dėkingas bibliotekin

Aut oriu s

PRATARMĖ

/

1941 m. rudenį Lietuvos miestų ir miestelių centrai kėlė šiurpą kiekvienam praeiviui. Neįprasta tyla, nelaksto vaika i, neveikia parduotuvės,
namai be langų, užkaltos durysbylojo apie žiaurų uraganą, tikrų tikriausią
Katastrofą, kuri ištiko senus Lietuvos gyventoj us žydus. Provincijo je Jie buvo bru taliai išžudyti netoli savo gyvenamųjų vietų visi -jauni ir seni , mo terys ir vaikai , gab us jau nim as, visiems įprasti ir pažįstami krautuv inin kai,
dantistai, gydytoja i, amatininkai, supirkėjai, advokatai ir vat9ennešia i,
skurdžiai ir turtingi, komu nistai ir sionistai, rabinai ir mok ytoja 1. Likę gyvi
žyda i kankinosi trijq miestq getuose, pusalkaniai dirbo sunkiaus ius fiZT
nius darbus , o išsigelQęję nuo plačių duobių, i kurias bu vo suvers ti jų gentainiai, kamuojami matytq košmall.l ir persekiotojų riksmų bei šūvi ų aido ,
slapstėsi miškuose, pa s valstiečius, laukdam i karo pabaigos , kurios dar
nesimatė. Nebesimatė ir žydų Lietuvoje.
"· Ir tai dar neb uvo žydų tra gedi jos Lietuvoje pabaiga.
Šis darbas skirtas „opiajam klausimui " - taip ilgokai užsienio lietu vių spaudoje vadintai lie tu vių ir žydų santykiq problemai , kurią sukūrė
nacių Vokietijos vykdytas masinis žydų naikinimas Europo je, Lietuvoje ir
dalies lietuviq talkininkavimas naciams bei da lyvavimas holokauste .tra čiau buvo ir gyvenimas, bendradarbia vima s ir priešpriešos, antisemi tizmo
apraiškos, labai svarbios norint suvok ti holokaustą, svarbias ir istorines
aplinkybes, kurios galėjo veikti ar objektyviai veikė lietuvi q sąmonę, formavo palankq ar nepalankų Liet uvos žydo jvaizdi.\.!iemaž iau aktualu parodyti lietuviq ir žydų santykiq raidą abiejq okupaci jq metu, nes tos aplinkybės neretai sudarydavo sąlygas susiformuoti klaiding iems įvaizdžiams,
stereotipams, tad svarbu suvokti stereotipt\ žalą tiem s santykiams, taip pat
pabandyti apibrėžti holo kausto mastą bei istorine š apl in kybes, sudėtingą
moralinės atsako1:1ybės suvokimą liet uviq visuomen~ 'Irai sunkus užda vinys dar ir todėl, jog plačioji lietuvių visuomenė ilgai ne žinojo ir net dabar
nėra visiškai suvokusi holokau sto esmės, ne tik žydų, bet ir visos lieh1vių
tautos , Lietuvo s traged ijos l Būtina žinoti ir tai, kodėl dar ne taip mažai

----
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žmonit\ neretai pasijunt a esą senq mitq ir stereotipt\ nelaisvėje, pasitaiko

okupaciniq režimq talkininkai, kuriem s bu vo patikėtas ginklas.

net aukq smerkimo faktq, nenoro mat y ti tamsit\ sa vosio s istorijos puslapiq,
ypač dėl

niq, lietuviq tautinės martirolo gijos istorijos epizod ą Daugelio

herojiakivaiz-

neigimas temdo ryšius tarp tautų, o neretai ir atsi liepia dv išalia m s Lietuvos valstybės santykiams su kitomis šali mis, ne tgi kelia klausimą, ar mū
demokra tinė visuomenė, ar

mes nf sibaidome kritiškq istorijos momentq ana lizės.

f Holokaustas vykdy tas Lietuvoje Antrojo pa saulinio karo ir n aci q Vokiet ijos okupacijos metais, kai lietuvių visuomenė a tsidūrė g ili oje krizėje prie š tai buvo

sovietų

okupuota ir sun aiki nt a Lietuvos

visuomenės pasimetimas,

valstybė, ryškėjo

devalvuoto s se nosios vertybės, to mi s sąlygomis

svetimos ideologijos rado savo šalininkq,

suklestėjo

mit ai, prie šin ga i ma-

nantiems okupa ntai taikė žiauriau sias priemones . Žmon iq n aikinimo politika Vokietijos nacių buvo atnešta ir pakylėta iki vals tybinės politiko s lygmen s. · olaboravimas su atėjūnais reikalavo pagrindimo, pa siteisin im o arba
netgi j pateisinimo, Karo ir oku p acijq metu
ideologinių priešininkų, rasinės nevisaver

sustiprėję

prie š išk umai tarp

tiškumo ar p irm umo

idėjos

na-

cių okupacijos

metu lietuvių nacionaliz mui leid o kel ti lietuvių tautą aukščiau lenkti, rusų, baltarusių ir žydų. Tai ska tino ta lkininkavimą, na cion alistam s atkakliai ieškant Lietuvai v ietos

pokarinėje

Europoje,

kur ios

šeimininke buvo matoma naciq Vokietija,
Holokausto suvoki mas Lietuvoje sunkin amas vos prasidėjusių
diskusijų apie
vietinės

vietos talkininkų kolaboravimą abiejq okupacijų m eta is (so-

1940-1941m. ir nacių 1941-1944m .), nors pati lie tuviq tauta s utei-

kė išski rtiniu s terminus ryškiau siems kolaboravimo pavyzd ž iams - žyd -

ša ud ys, kaip nacit\ talkinin kas, o sovietinės antrosios ok up ac ijo s metais

1945-1953m. - str ibas 1 • Šiuolaikinėje Lietuvos istorijoje jie - išskir tiniau si
1

Stribai buvo daugiausia iš vietos gyventojų sudaryta pa ga lbinė sukarinta
grupuotė, veikusi kompartijos ar čekistų vadovaujama, paniekinamas terminas stribas atsirado todėl, kad iki 1945 m, rugsėjo 18 d. jie priklausė v i są
apskriti apimantiems naikintojų (rusiškai - istrebitel) batalionams, vė li au
buvo pavadinti „liaudies gynėjais". Žr.: Juozas Starkauskas, Stribai. Ginkluotieji kolaborantai Lietuvoje partizaninio karo laikotarpiu (1944-1953).
Vilnius: LGGRTC,2001.- 595 p.

dar

la ikai s, žmonėms laisv ai pradėjus kalbėti apie praeitį, gimtame
Vaiguvos miestelyje išgirdau papra stos moter s (Vincės Tomkienės, dabar
jau mirusio s) pasakymą, suformulavusį savo tišką paprastos liaudie s požiū rį i talkininkavimą svetimiem s režimam s: ,,Vyrai būtq buvę lietuviai, jei
nebūtq ėję šaudyti žydq iri str ibu s". Taigi abiejų talkini n kų svetimiems
okupaciniams režimams veiks m as ivertinta s kaip negarbingas, teršiantis
vyro autori tetą ir lie tu vio va rdą. Ab u terminai -ž ydšaudy s ir stribas - kolektyvinėje sąmonėje užfi ksuot i ka ip aiškiai negatyvūs, abu tipai nemėgs\ tatni. Žy dšaudys- gana specifinis lietuvių nukaltas te rmina s, apibūdinan
l tis ir reišk ianti s asmeni, naciq ok u pacijos metais dalyvavusi šau dant
Lietuvos piliečius žyd us.
Apie žydša ud ž ių va idmen i h olokauste mes, lietuviai, nemėgstame
kalbė ti , nors visi suvokiame ir ž inome , koki juodą darbą ir kieno vadova ujam i jie darė, Stribas yra aiškesnė ir laisvesnė tema, nes jie padėjo sovie tinti
Lie tuvą, čia bu vo ryšk us ir rusų etn oso indė l is, apie ju os daug prirašyta teigiamai sovie tiniai s meta is ir neig iama i pa sku tiniuoju dešimtmečiu, p rie
jq č ia n eapsis tosime, ne s tai kito darb o tema, stribų nusikaltimų masto čia
taip pat nes iima me svarsty ti ir nesve rsime. Žydšaudys reiškia žymia i sunkesn i at veji, nes jis atsira do patriotiniai s šūkiais ir idėjomis veikusių tarpe ,
siekė kovo ti su bo lševizmu, laisv inti Lietuvą, tačiau dėl naciq politikos buvo padarytas karo nusikaltėli u. Be to, tas terminas išeina už lietuvių etnoso
ribq, liečia dar ir kitą - mt'1sq pačiq ir užsie nio šaliq žy du s. Žydšaudž iai
buvo daugiau sia lietu viai, jie žudė civ ilius gyven tojus , ir tai yra gėd ingas
faktas . Nors ir priklau sę kari ni o tipo formuotėms (būriams, po licijos bat alionams, Ypa tingiems būriams - zonde rkomand oms), jie kovėsi ne vyras
prie š vyrą, o žudė beginklius ir iš esmės nesipriešinančius gyven tojus, n eretai net savo ka im ynus. Tas lietuvit\ dalyvavimas žud ynėse d a u gelio pasąmonėje tuoj pat ve rč ia ieškoti priežasčiq, o nereta i ir in stin kt yva us pasi, teisinimo - gal tie žy dai buvo kom uni stai, kenkė liet uvit\ tautai ir Liet u vai,
pardavė j ą sovie tams? O ka ip tuom et su žyd q va ikais ir moterimis bei sen iais, kurie 1941 m, an tr oje p usėje irgi buvo brutal iai su guld y ti i duobes ir
nu žud yti? Kaip tarp lietuviq atsirad o tokių, kurie ėjo žudy ti? Tačiau n e
ma žiau svarb u, kas ji k re ipė i žudynes, ka s grindė tokią ideologiją, diegė
praktiką , ku o kolabora v imą su naci ais mot y vavo .

džiq negatyviq pro cesq ar reiškinit\ ignorav ima s, netgi savoti š kas jq

suose tikrai formuojasi atvira, dialog ui paka nti

Kartą,

Sąjūd žio

to, kad sovietiniu laikotarpiu Lietuvo s valstybės istorija bu vo men-

kinama , o po nepriklausomybės atgavimo bu vo ieško ma daugiau

15

~va
( )

priešistorę,

galė

rbu apžvelgti h olokaus to
tuos momentus, kurie
~jo formuoti da lies lietuvių antipatiją žy dam s, ugdyt i p riešiškumą jiems,
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svarbu norin t suprasti tą baisLĮ reiškini, talkininkt\ motyvaciją . Pasąmonėje
dėl lietuvi l\ talkininkavimo naciams suvokia me ir sav o, netgi tu ome t dar
negyvenu siq, tam tikrą moralinęatsakomyb~ už tai, ka s vyko Lietuvos žemėje. Kiekvienas esame matę masinit \ žudyniLĮ vie tas, kone kiekviename

did esniame miestelyje stovi nebylūs paminklai su Dovy d o žva igžde , tiesa,
atsiradusia ant tq memorialų jau po 1990 m ., Lietuvo s neprikla usomybės
a tkūrini '."Apie žydus žinome iš tėvLĮ ar seneliLĮ pasakojimLĮ, o kar tai s iš
,1eno ar kito pasaulio žemyno ateina žinio s apie m as ine s žud y ne s net mū
sų dienomi s - taigi, ar panašūs dalyka i jau liko tik istorija, a r jie neg ali
pasikartoti? Nebūtinai su žydais ir nebūtina i Lie tuvoj e.
( Diskusija Lietuvos žydq ir lietuviLĮ santykių, ho lokau sto tema lie tuviq visuomenėje vyksta jau seniai, prasidėjo ji nedrąsiai l ietu vių reziste nci-

nėje spaud oje nacių okupacijos metai~ prasitęsė pir mais pokar io metai s
lieh1vių

išvietintq asmenų (Displaced Persons) stovy klose Vokie tijoje, taLietuvos padėtis, istorinės sąlygos koregavo ir ją, kei tė požiūrius ir ver tinimus . J:0ėl visuomenei ver ta žinoti , ka ip ji vyko , kas , kokios aplinkybės lėmė l]ik pradėta rašyti Lietu vos žy d q istorija, im tasi
platesnit\ tyrinėjimų, solidžią pradžią tam yra pad ėję Maša Gree nba um ,
Dovas Levinas , Solomonas Atamukas ' - jų leid iniai, patyrusių ir jaunų
Lietuvos istorikų darbai nuteikia op timistiška i, kad tokia išs am i, visa pu siška istorija bus parašy ta, ypati ngai ap ie svarbi a usią, iki šiol lietuv ių ir
žydų emocijas kaitinančio klausimo- holokaus to - Lietuvo je isto~
um s
rūpimu aspektu kol kas tėra rašęs JAV lietuvių istorikas Sauliu s Sužiedėlis
bei izraelietis prof. Dovas Levinas, da r S. Ata muk as, Vyta u tas Ber en is.
LSSRmetais buvo išleis ta nemažai propaga ndinės l i tera tū ros apie
fašistinių okupantų piktadarybes Lietuvoje (serijoje „Fak tai kal tin a"), pas irodė ir solidesnis dvitomis dokumentų rinkinys a pie tą laiko tarp i „M as inės žudynės Lietuvoje"3 , kur pateikta nemažai originalių dokumentų, fak čia u sudėtinga
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apie holokaustą nacių okupuo toje Lietuvoje, tačia u da ugiau apsiribota
tik nacių Vokietijos politika, kaltę už žudynes primetant bevardžiams „buržuaziniams nacionalistamsj Jokūbas Vicas knygelėje „SS tarnyboje" aprašė lietuvių policini ų batalionų panaudoj imą nacių politikoje'. Nacių okupaci jos rež imo klausima is rašė Ju ozas Bulavas, Kaz ys Rukšėnas, Algir das
Rakūna s, tačia u tuo se darbui e nėra vieto s atskirai žydų tragedijai, ju oba
lietuvi11 ir žyd11sa nt y~
Paskuti niu metu pasirodži usiose (1998) Arū
no Bubni o5 ir šiek tie Petro ankero 6 knygose taip pat pateikta ve rting os
med žiagos apie ~d
na ikini mą Lie tu voje, tačiau tai nėra specia liai šiai
tem ai skirti darb ~ie neatskleidė nacių polit ikos jtr aukiant liet uvius- ba udėjus i savo žudymo me chanizmo prob lemos (ypatingai Stankero knyga).
Vertingos med žiagos ir duomenų yra Alb ino Gražiūno knygoje 7 • Solomo nas Atamukas monografijo je apžvelgė ir holokaustą Lietuvoje, tačiau tai
nebuvo pagrindinis jo užda vinys, ku ri jis kėlė8 , nor s daugelis jo išvad ų ir
teiginit 1 yra ver tingi. Įdomus yra pats dialogas api e holokaustą, jo raidą,
kad a pradėta ska usmin gai permąstyti istor ijos tarpsnį, kas ir kodėl atsitiko
mūsų žyd ams. Šia tema daugely je mokslinių konferencijų jau pe rskaityta
svari ų pranešimų, kurie remi as i d ide le naujq faktų sankaupa. Vyta utu i
Bereniu i jau aptarus holokausto Lietuvo je istoriografines problem as, pr ie
to klausimo šiam e darbe plačiau neaps is tosime 9 •
(Žymiausių pub licistq ir mokslininkų pasisakymai, šios proble m os
tyrinJrojų kūrybiniai bandymai, straipsniai , pran ešimai konferencijose, žingsnis po žingsnio artėjo prie žydų žudymo Lietu voje atskleidimo. Tai tyrinėjant
aiškėja, kodėl taip vėlai buvo priimti pribrendę ir reikalingi valstybiniai spr endimai, koki e pasa uliniai ir vietos istorijo s procesai juos jtakojo. Lietuvi t1 ir
žydų san tykiq raida, egzistavę prieštaravimai , interesq skirt umai , lietuvių
visuomenės pož iHris i holokaustą yra taip pat svarbus šio darbo objek~
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Vicas . SS tarn yboje. - Vilniu s, 1961.
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7 Albinas Gra ž ifmas. Lietuva dvieili o kup ac ijll replėse 1940-1944./
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Naciq vykdy tas žydq naikinimas Europ oje ir Lietuvoje - hol okau s-

- tas, a~ _a hebrajiškai Šoa (Shoah), kurio metu bu vo nu ž ud y ta ap ie 160 000
L~eh1vos ž~9"'000f
ietuvos žydq s u V ilniau s žy dais, deja, skaičia i
daugel yje istoriklĮ darbtt nepapra stai įvairuoja), su pratima s ir aiškin imasis buvo lydima s lietuvilĮ dalyvavi mo žudynėse ne1g1mo, moralinės afsakcimyb~s-svnYS'
ty rnovengi mo, ,,dviejų gen ocidų" teorijo s, band ž iu sios tam
tikra pra~1e su prasti ir net atsk irais atvejais pat e isin ti vie tos talk inin kq
veiksmuLlOiskusiją

Lietuvos spaudoje 1993- 1995 m . apie pagrindinius
politikos žydq klau simu mom ent us, reab ilit acijos (sovie tq nubaustlĮ piliečilĮ, jei jie pad arė karo nu sikalt imu s, teisių nea tsta tymą) ir žydq turto restitucijos problemas, 1941- 1944 m . įvykių vertinimą,
,,d viejų genocidq" koncepciją, antisemi tizmo mom entu s aprašė Juriju s Bluvšteina s.10 Tru mpi lietuviq visuomenėje vyk us iq diskus ijų fragm ent ai, argu mentai , po lemikos sudėtos Saliamono Vaint rau bo sud ary toje kn ygoje
,,SubliHškę mitai ", kuriai ivadą p arašė Liet u vos žydq bendruomenės pirmininkas dr . Simonas Alperaviči us 11 . Šio darbo pradm eni u reikia laiky ti
ši ų eilučių autor iaus įvad ini straipsnį „Žy dai, H oloka ustas ir dabartinė
Lietu va" antologiniam straip sniq ir dokumentų rinki ni ui „Lie tuv os žydtĮ
žudif 1it\ byla", kuri s pasirodė Vilniuje 2001 m . l ietuvi ų kalba .12
ietuvos žydq žudyn es suplanavo ir vykdė na cit\ Vokietija , okupavusi etuvą karo su SSRS prad žioje, 1941 m. birželį . Ta m naci a i sugeb ėjo
pan audoti lietu v ių sukil ėlių, dokumentuo se da žniausiai va dinamų partizanais, kurie vėliau iš dalies įsijungė i savi saugo s, policijos daliniu s, intens yv iai varė antižydišką propaga ndą, pasin aud oda mi b endromi s antisovietinėmis lieh1vių nuotaikomi s, dalies lietuvių kon serva tyv iu katalikišku
arba tiesiog kultūriniu antisemitizmu , diegdami žydo-°" lševiko sąvoką,
Lietu voje kaip ir kito se valstybėse sura sd am i talkininkti ~ Bendra s hol okau sto kontek stas Europoj e gera i atspindėtas Alek sand ;:;-Štromo straip snyje, kuris neatsi sako apt art i ir žydų klaida s ar nu sis tatymu s 13 . Tačiau
daba rtinės Lietuvos

jur ijus Bluvš tei nas. Keliasi dia logą. Žy d ai šiandieni nėje Lie tuvoje . - Viln iu s:
,,Lietuvos Jeruzalė", 1997. - 98 p .
11 Subli ūškę mitai. Mintys, argum ent ai, po lem ik a. Sud a rė Salia monas Va intra u bas . - Vilniu s: Lietuvos žydų be nd ruomen ė, 2000 . - 274 p.
12
Lie tu vos žydų žudynių byla (toli au - LŽŽ B). Dokumentų ir stra ip sniq rin kinys . Sudarė Alfonsas Eid int as. - Vilniu s: Vaga, 2001, p . 21- 270.
13
Aleksandras Štro ma s. Hol okausta s. Žy dų ir nežydtĮ p ati rti s. Asme nini s p ožiūris// Kran tai (Vilni us), 1990 lapkritis-gruodi s, p . 14-23.
10

JAV Holokausto memoriali nio muziejau s bibliotekoje skai tydamas šimt us
išlikusiqjlĮ gyvt\ memua rq , taip pat ir Lietu vos žydų, kartais susidarydavau
įspHdi, jog masines žudy nes savo šalyse vykdė lietu viai, latviai, lenkai, ukrainiečiai, o ne vokiečiai. Panašus įspHdis susidaro skaitant Dinos Por at ar
Z. K[i tzo straip snius. Ten n iekšai- tik lietuviai-žu dikai.
Tačiau kai kurie Lietu vos gyventojai prie holokausto pri s idėjo, kiti
ne, et1 la i kėsi abeji ngai. Kai ku rie, anot amerikiečiq profesoriaus Normano M . Naimarko , simpatiz avo vokiečiams, kiti- žyd ams. Deja, nedaugelis
bandė žydus gin ti ir slėpti . Kolabo ruoj ančiq skaiči us skirt ingo se ša lyse
ivairavo, pr iklausoma i nuo aplinkybių - ar egz is tavo nep rikla uso ma, na ciq diktatui sugebanti atsispir ti va ld žia (Bulgarijoje, Vengrijoje), ar valsty bėje bu vo tvirtos antisemit izmo tradicij os (Lenkija ir Ukr aina ), ar an tise mitizmas socialiniame valst ybės gyvenime atliko specifini vaidmen į (Graikijoje
arba Serbijoje), ar dominavo v ietinia i fašistiniai judėjimai (Rumunijoje, Kro atijoje ir Slovakijoje}, ar va lstyb ėje gyvavo toleran cijos ir liberalizmo tradicijos (Bohemijoje ir Slovėnijoje}. 14 Deja, ne i vienas iš paminėtų variantų Lietu vai apibūd inti netinka -čia buvo sav a specifika , ku rią numatome detaliau
ap tar ti, bent apy tikriai nu sta tyti lietuvi~dmenį, kiek ir kaip jie kolabo ravo su naciai s žydq naikinimo politik~j~
Tam tikrq ho lokaus to šaknq ivairių tautų istoriogr afijoje neretai praded a a ieškoti senesnėje istorijoje, šalies socialinės raidos ypatumuose , vietos žyd q gyve nsenos ir politinės krašto sanklodos gelmėse. Lietuvių buitinio ,
sociali ni o, kultūrinio antisem itizm o apraiškų XIX a. pabaigo je - XX a. p radžioje galime prir ink ti paka nkam ai, pavartę „Aušros " ir „Varpo " laikraščių
komplektu s, kaip nesu nkiai rasime ir ti:ikstančius nepapras tai gražiq ben dra vimo, bendra d arbiavimo ir abipusės simpatijos faktų. Dvi labai sk irtingos tautos gyveno viena šalia kitos palyginti ramiai. Socialinių, ekonominiq,
politinių prieštarav imq tarp jq būta, tačiau tai jau ben drosios (ivai riq tautų
prieštaravimq ) susidūrimų su žydais priežastys , kurios literatūroje yra iden tifiku otos ir kuri q, ma tyt, negalėj o nebflti anais laikais Lietuv oje. Pasireiškęs
antižydi škum as ar antisemiti zmo fakta i nėra vien lietu viL\ specifika, pagaliau, daugybė lietuvių nekentė ar nemėgo kitq lietuvią Žydas , būdamas vienaip ar kitaip skirtin gas nuo ji supančios aplinkos, atrodydavo kaip pašalinis asmuo tarp tų, kurie skirti ngq nuo savęs instinktyvi ai nemėgo')t
" Norman M. Naimark. Holo ka ustas Latv ijoje ir jo kon tekstas//
(Vilniu s), 2001, Nr. 4, p. 82.
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Auganti s lietu vi q tauti šk uma s brandino n e toleran ci ją vie tinių le nkq grupei, m en kia u - žydų ma žum a i. Žyd.is, ka ip mie sto ar mie s telio gyventojas , u žimanti s tam tikrą s riti, yp a tinga i prek yb oje, dažniau s iai davusia i prognozuojamą pelną, išša ukdavo kitų grupių ( li e tuvių atv eju,
daugiau sia nkininkų) pavydą;o d a u gelis tą ūkininką supančiq žy dq, turė
jusių savo tarpe turtingq žmonių, lietuviq akimi s kone milijonierių , tar s i
formav o naivų tikėjimą, kad pa star ieji apskritai kontroliuo ja visą jų gyve ni~ą , kitq ša lit\ ir pa saulin ę ekonom i ką. Daug elyje val stybiq ta s pavyda s
didesniq n elaimiq atveju, eko nominiq kri zitĮ ar pral aimėjimq karuo se metu žy dus paver sdavo „a tpirk imo ož iais ". Indi vidua lu s žy dq dal yvavi ma s
sociali s tiniuose, liberali u ose ar radikaliuo se judėjimuose iššaukė visq žy dq persekiojimą .15
Nesiekė XX amžiau s prad žio je integracijo s i lietuviq gyvenimą ir
žydai, tad da žni aus iai lietuviai ju os matė ka ip kitokią, atskirą ir n esi jungiančią i lietuvių gyvenimą grupę. Tokioms žmon ių grupėm s apibūdinti
dažnai vartojamas terminas „svet ima s" , o tai savaime s uponuoja priešiškumą . Žydų bendruomenė istorijoje yra didžiausia genocido auka, žydų
žudymas yra did žiausias kai kuriose Europos valstybėse per v i s ą istoriją.
Tyrinėtojai (Norman Co hn) ,,žudikiš ką antisemitizmą" išskiria iš kitų buvusių genocido formą Žyda i dėl savo išskirtinės is torijos tapdami pr ekybo s pradininkais , kreditoriais dažniausiai žem ės ūkio kra št u ose, gyveno
kiek atsiskyrę nuo juos s up a n čios visuomenės, u ždara s visuomeninis gyvenimas neretai pagimdydavo prieš iškumą , kuri stiprino senas is, krikščio' niškasis ir naujasi s antisemitizmas . .Genocidas pasir e iš kia ir prieš individi:rs,IJWei"l<nelaikančius savęs zydais, taip pat prieš turtingu s ir jtak ingu s
žy du s ir prieš varg šus žyd us. Šios apraiškos egzistuoja net ten, kur žmonės
nėra matę žyd ų iš v iso, kur žy dai nėra gyv enę per amžius. 16 Pokomunistiniuose Europos kraštuo se ir XXI amžiaus prad žioje, kur dėl holokau s to
žyd ų liko mažai, iki šiol p aste bimas „a nti se mitizmas be žydų", ir tai tik dar
kart rajy irtina N . Cohno teoriją .
Žudikiškas, arba „mirtinas antisemitizmas"
ma ža i susijęs su rea liais konfliktais tarp žmonių. Esmė yra ta, jog ęgzistuoja mitai, jsigali

nuomo~ė,

kad žyd ai turi konspiracines or ga ni zaci jas,

21

s usivieniję

tam, kad

~u grJ.s1..utų pa saulio tvarką ir i mtų patys-jtvala.ylt.Ke lipask ut iniai šimtm eči ai

da ug elyje ša li ų pas ižym i tu o, kad mi tas ap ie slaptą žydų organizuotuišš aukdavo jq žudynes . Org anizu otos žudikų gru pės yra būtina pogro1sąl yga - n e ti kė t i, sp ontan iški žyd ų pogro m ai iš pykči o tėra mitas, nes
nėra irod y tų pavyzdž ių, kad mie s te ar kaime gyve nant ys žy d{i kaimynai
bū tų išžudę šal ia gyvena nč ius žy du s .17Kai kuri e auto riai yra jsitikinę, kad
lie tuvia i pradėj o po gro mu s Kaune 194 1 m. , nepaisant net na ciq dokumentq, patvir ti nančiq, kad bū ten t jie, to n orėdami, nelengvai su rado li etu vių,
kurių gru pės pradėtų p ogrom us V i l ijampolėj e ir kitur. Tad liet uv iq ve iksma i nebuvo spon tani ški a r k i lę iš kažkokios baisios n ea pyka n tos, o buv o
nac i ų operaty vini o būrio sute lkt i ir tok iam nešvariam darbui p astū m ėti.
Ta či au kolaborantq ra s ta, deja, jie aktyvia i vykdė nacių u ždu o tis . _,
Ilga propaganda prieš žyd~sukw:ia..p_ri etaringą ž dų baimę ir ypa vi.ngai įtemptais me ta is, esa nt ner im ui, pa si metimui, žmonės yra lin kę su vers ti ka l tę u ž sav o vargus kiti ems , apkal tinant ma ch inacijomis , suktybė
m is, nuodėmėmis, tu o išreikš d ami savo reakc iją i soc ialine s ir eko n om ines
--..krizes.Jaj..y.~
emo l1iz.g.
cijos teori· , kuria paaišk ina m i žyd ų išžudyma i krikšči oniš kose ša lyse. Tuo neretai grind žiama s ir labai greitas n aci;i
ra s istinės doktrinos paplitim as. Niumbergo procese buvo cituo jama s Ado lfas Hi tleris: ,,Anti semitizm as - tai naudingas revoliucin is tiks lingumas .
Anti semiti nė propaganda visose ša lyse yra pri valoma priemonė mūsų po litinėje vei kl oje. Pamat ysite, kiek ma žai tereikia laiko pasa u lio idėjoms ir
kr iteri jams pake isti vien tik puolant j udai z mą . Tai , be abejo , yra svarb iau
sias ginklas mū sq propag andiniam e arsena le." 18
Pa g rindin is genocido atp irkim o ožys pirmiau sia yra iden tifiku o ta
ir diferencijuota žmon iq g rupė v isu omenėje. Papr astai atsirad u s prie šišk umui , ste reotipam s apie eventualias aukas, prasideda ir prieš jas n ukreipt a
propaganda , dažnai įgyjant i „nu žm og inim o" forma s tai komai grup ei, tai
yra nebela ikant jq žmonėmis . Tuom et ta grupė pasidaro geras jaukas p ersekiojimui.
Aiškinant vokiečiq naci t\ vykdytą žy d q naikinimą, genocidas buvo
susietas su nacit\ ideologija ir ra si nėmis teorijomis, skleidžiant ta utinę ir
rasinę neapykantą, propaguo jant „a ukštesnės" rasės dominavimą prieš
mą

,

15

The New Jewi sh Encyclopedia / Ed. by David Berger . - New York: Behrman
Hou se Inc. Publi shers, 1976, p. 17- 18.
16 Leo Kuper. Genocide. Jts politica l u se in the Twentieth Ce ntury. - New Haven
and Lond on : Yale University Press, 1981, p. 41-42 .
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,,žemesnę". Ieško ta net vokiečių tau tinės specifikos antižydi šku mo šaknų.

Buvo tiriama s vokiečių visu omenės raidos ypatuma s ir ryšys su holo ka ustu. Kiti aiškino holokaus to priežastis vokiečių pralaimėjimu Pirmajame pasauliniame kare ir patraukli u A. Hi tlerio vado vavimu , bendru vokiečių pr iešžydišku nu siteiki mu . Išva da , kurią padarė geno cido teorijtĮ tyri n ėtojai žydtĮ žud ynės buvo svarb iausit\ polit iniq, moraliniq, religi nių ir d emogra finių Vakarq civilizacijos tendencij ų išra iška XX amžiuje. 19

\/ ~
/'· ,,

Mes pagrįstai didžiuojamės, kad nuo Vytaut o Did žiojo laikq, kai
žydai buvo pak vies ti i Lietuvą, 1388- 1389 m. gavę privile g ijas sa vo b endruomenėm s, jie gyveno ir dirbo , kūrė nors ir s udėtingoje, tačiau apskri tai
palankioje sugyve nimo su lietuviai s atmosferoje, kad Lietuvoje nebuvo žydų pjautynių ir pogromų, kad mode rni ais laikais, jau Lietuvos Resp ubli koje {1918- 1940 m.), žyd ai pasiekė didel ių kul!ūrini q laimėjimų, pas igi riame,
kad n aciams nepavyko Liet uvoje sud ary ti Waffen SS bata l ionų, kad v is uomenė tai boiko tavo, o grupė int elige ntq ir rez is tent q buv o nacit t išs iųs ta
kalėti i Štuth ofo ko nclage ri, tačia u ho lokau sto pasekmės Lietu vo je buv o
tokios tra giškos, v ietos talkininkų indė lis buv o tok s ženklu s, kad tenka iš
naujo peržvelgti lietuvių visu omenės po žiū ri i žyd us ir pab andyti išsia iš kinti, kas l ėmė ir kas pala ikė anti žy di škumą .
Jeigu antižydišk um as ir žydų naikinima s, talkininkavimas n acia ms
vienu me tu pasidarė kone visos Europo s obses ija, vos nesuna ik inu si absoli učiai visų Europos žydų, mums svarbu žinot i holokau s to Lietuvoje
jtakas:
a) Pasiaiški nti , kokios socialinės, ekonominės, politinės ir p sicho lo- -4
ginės lietuvių mentalite to situac ijos XIX amž iaus pabaigoje - XX amž iau s
l
pradžioje formavo, didino ar ma žino ne ig iamu s Jietuviq visuomenės p ožiūrius į žydus.
b) Kaip veikė, formavo lietuvių, tuo metu daugiausia valstiečių, požiūri į žydu s ekonominė situaci ja, kada vyravo pakantuma s ir kuom et, kaip ~
pasireikš davo vienos ar kitos lie tu viq socialinės grupės atstov q, gal net
/
atskirų slu oksnių negatyvus požiūris į žyd us?
e) Neprik lausomos Lietuvo s va ldžio s politika žydų atžvilgiu: ar Lietuva bu vo žydams tikras rojus, kaip neretai sakome?
d) Kas labiau siai buv o nusitei kę prie š žy du s ir kokio mis fo rm omis
tai pasireik šd avo?
19

Ten pat, p. 48.
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e) Ar Lietuvos valdž ia 1920-1940 m. efek tyviai suvaldydavo antisemitines nuotaika s, antižydiš kum o apraiškas?
f) Kokia b uvo Lietuvos žydq poli tika integracijos ir sugyveni mo klausimais? Kaip žydq naciona lizmas (sionizmas) de rinosi su lietuviq nacio na lizm u ?
g) Kaip an tise mitine s nuotaikas Liet u voje veikė ant isemitiz mo re iškin iai užsienio ša lyse, kaip jas įtakoj o 1939-1941 m. poli tiniai įvy kiai?
h) Kodėl sovieti nis režimas 1941 m . daliai lietu viq pavirto „žy d q
vyriausybe"?
i) Lietuviq sukilimas, ar ,,liet u viai atakavo žydus dar iki vokieči ams
ateina nt ?" Kaip paveikė žydų padė t i an tisovietinis LAF'o vadova ujama s
su kilimas, kar in ių grupit\ sus idarymas 1941 m. vasarą ir jų veiksmai?
j) Kaip, pa sak vieno amžininko, ,,vokiečiai prime tė liet uviams žyd q
ša ud ymą"?

k) Kas b u vo tie vadinamieji „žy dša udžiai", kokie sva rbia usi ta lkin imo naciams mo tyvai?
l) Kaip klos tėsi pokario liet u viq ir žy dq santykiai emigraci joje po
1944 metq?
m) Kokios prob lemos iškil o atsikūrusia i Lietu vos valstybei po 1990
me tq su Lietuvos žydų palik uon imi s dėl kai kuriq lietuvių tal kin ink avimo
naciams fakttt holokausto metu?
n) Kokia yra akistata su h o lokau stu liet u viq visuomenėje, kuri e vidau s ir užsienio fak toriai ją įtakoj o?
Naci q atne štasis okupacinis, rasist inis, žydus naikinan tis rež imas
yra daugel yje darbt\ nagrin ėtas, aprašyta naciq Vokietijos special iqjų b11rit\ vei kla20 , tad tie klausimai neke lia esmi nių istoriografinitĮ (bent ja u šiame darbe) disk u sijq, abejo n iq, tad mums nerūpės nei to režimo analizė, nei
20

Helmu t Krau snick dar bas „Die Einsa tzgruppe n vom Anschluss Osterreichs bis
zum Feldzug gegen die Sowjetu ni on. En tw icklu ng und Verha lt n is zur Wehrmacht " be i Heinz-Henrich Wilhelm „Die Einsa tzgruppe A de r Sicherheitspolizei und d es 5D 1941/ 42. Eine Exemplari sche Stud ie" sudaro ga l i mybę bazuo ti
ši rašinįj t\ darb q pagrindu, kurie skelb ti: Die Truppe des Weltansc hauungskrieges. Die Ein sat zg ruppen derSicheth eitspolize i und desSD 1938-1942. Quellen
und Dars tell ungen zur Zeitgeschichte: lnstitut fi.ir Zeitgesc h ichte. Ba nd 22. 654 s. Šis leidinys , tiksliau jo lietuviškieji aspektai, pristatyti: Jonas Dainauskas. Pasa u lėžiHrin io karo da liniai / / Aki račiai (Ch icago), 1981 m. rugsėjo
mėn . Nr. 8, p. 35 ir spalio mėn. N r . 9, p. 6-7.

potvarkiai (daug uma), nei okupacinė politika plačiąja prasme - rūpės v ien
momentai , kurie lietė žydq padėti, lictuviq talkininkq vaid meni, jq pajun gimą kaip nors veikti žydq padėti. Ta igi mūsq tikslas parody ti dv i nedid eles tau tas istorijos katile: bendro egz istav imo klausimai laisvoje, savarankiškoje valstybėje, jq likimas trijt\ sve timt\ okup acijq metu.

„ MŪS Ų ŽYDELIAI": LIETUVIAI IR ŽYDAI - KAIMYNAI

Lietuviai ir žydai XIX a. pabaigoje

Kelių šimtmeči ų

isto rija ir lietuvių, ir žydų autorių,
piešiama tikrai šviesiom is, netgi idealistinėmis spalvomis - čia neb uvo baisių žydų pogromų, LOK žydai turėjo
Lietuvos va ldovų su teikta s tam tikras priv ilegijas, žydų bendruomenė augo ir stiprėjo, nepaisy dam a ir laba i nepalankių poli tini t\ vėjų, invazij t\, krizių ir karų. Kolektyvinėje ir žydų, ir lietuvių sąmonėje taigi neužfiksuota
kokių nor s piktų veiksmq, kurie būtų ženk liai veikę lietuvių požiūri i žy dus
arba žy dq požiūrį i juos supusius krikščionis.
Jeigu ivardysime blaivybės sąjūdi Lietuvoje kaip pirmąją ga ivališką
lietuviq nacionalizmo apraišką, kurios prad žia nu sikelia i 1858 metus, "
reiškėsi labiausiai Žemaičiq vyskupystėje blaivybės b rolijq kūrimusi, nes
tai labai pa rėmė Žemaiti joje arti liaudi es stovinti ka talikt\ kunigija, mūsų
temai būtų svarbi ir pirmoji žydų reakcijai lietuvių sąmoningumo augimą,
ypat ingai su degtinės ga mybos ir platinimo verslu susijusios degtinės mo kesčių a tpirkėjų žydq reakcija. Keiksnoti liaudyje ir vysk upo Motiejaus Valančiaus raštuose žy dai smuklininkai , ir kiti žydai ne viena rei kšmiška i reagavo į na ują j udėjimą, kai liaudis fak tiškai isivedė blaivybę. Lietuviams
masiškai liaujant is vartoti alkoholi , smuklininkai žydai , anot Varnių kunigų pataisos namų prižinrėtojo Pra nciškaus Ambraziejaus Kašarausko , reagu oja: pr ieš 1863 metus vyskupijoje neipra stai didelis skaičius žydų pradė
jo priim i nėti katalikybę. Vyskupa s M. Valančius, susirūpinęs tuo

nepaisant atskini

Lietuvos

žydų

sunki ų momentų,

fenomenaliu reiškiniu , kartą prasitarė, kad tai gali b iHi artėjančios pasaulio
• 21

Ieva Šenavičienė. Tauto s budimas ir blaivybės sąjūdis / / Lietu vos aukštųjtĮ
mok yk lt1 mok slo d arbai. Isto rija. T. XL, 1999, p. 10.
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pabaigos ženklas. Varniu ose, ruošiant žydus krikš tui , katechumenų gimi p as im atyti su apsispre ndu siais keis ti tikėj imą, su kel da vo
graudžias ir sielą sukrečiančias scenas. n Ievos Šenavičienės nu om on e, žydų kr ikštijimasis vyko ne dėl baimės pri eš i.bla i vėjusi us valstiečius ar bl aivybės judėjimo va dovus ar ieška nt katalikq bažnyčios užtarimo - g reičiau
siai tai buvo Žemaičiq vyskup ijos žydq ban dyma s šlie tis prie naujo reišk inio ,
pajutu s prasideda nčio svarba us proceso tend encijas . Ta i galėjo būti ir carizmo asi mi liaci n ės polit ikos rezultatas , n a tūrali žyd q reak cija išve ngti asimilia cin ės politikos, sie kiant susitap ati nti su vieli n e d au gu ma .
Rusijos imperijos vyriausybė XIX amžia us vidur yje nus tatė v ie toves, kuriose žyda ms leidžiama gyve nti , tai yra vadinamąj ą žy dq sės lumo
ribą. Uždraudu s žydam s gyven ti centrinėse Rusijos g ubern ijose, jie kėlėsi j
Lietuvos gubernijas, Kuršą ir Viteb ską, pag reitind ami ten gyve nu siq žy dq
ru s inimą. Uždary ti savo tiška me kelit\ g ube rnijų gete, žy dai pajut o ekono miniu s sunkumu s, jau 1844 m . jie neteko savivaldo s (kahalq), 1861 m. jiem s
nelei sta gyventi arti valstybi nės sienos, o nuo 1882 m . žy dams u ždrau sta
gyven ti kaimuo se ir turėti žemės nuosavybę. Žydam s liko siaura vei klo s
sfera prekyboje, pramonėje ir amatu ose.23
Žydų aku ltūrizacijos lietuvių tarpe proce sas susilpnėjo po nus lopinto sukilimo siautusios carizmo reakcijos . XIX amžia us pabaigoje jvairiose Rusijos imperijos vietose kilus žydų mu šimams ir po groma ms , išai škėjus, kad nemaža i žy dq da lyvavo revoliucin ėse ru sq s tud ent t\
organizacijo se, arti muose carui sluoksni uose iša ugus antižydiškam nus ista tym ui, Rusijos imperijos vyriausybė ė mė sp ręsti žydų klausimą griežtai.
Carizmui įved us „žydų sėslumo ribą" (čerta jevreiskoi osedlosti), sostinėje
ir kituose Rusijos miestuose žydams tebuvo leista lankytis, kai kada ir gyven ti, mokytis, nusta čius universitetuo se procen t inę normą žyd ams, o Lietuvoje
jie galėjo gimnazijose sudar yti 10 proc . visų besimokančių. Žydams neleista
užimti pozicijas valdžioje, būti advokatais, ta ikyt i ir kitokie apribojimai.
Susiaur inus žy dt\ ekonominės veiklos sferas, žy da i ir tradici š kai, ir
naujai užėmė vyrauja nčią padėtį. Skurd as vertė ieškoti uždarbių visokiausiais, neretai ir neleistinais būdais. Gal ir n en uos tabu, kad d ė l to ne itin
nės, atvykę

" Ten pa t, p. 6.
" Prana s Čepėnas. Naujausiųjtl la ikų Lietuvo s istorija. T. 1. -Ch icago: M. Mork ū no spa u s tuvė, 1976, p . 45.
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palankų žyd ų paveikslą nutnpė savo raštuose Žemaičių vysku pa s Motie jus Valančius, raginęs saugotis apgavikų čigonq , vengrų, šu nd aktariq. Savo „Suaugusių žmonių knygelėje" (1864) Valančius mokė katalikus va lstiečius, kaip suktis, kad nesąžinin gi žydai pr ekeiviai neapgautq va ls tiečių.
No rs vysk up as M. Valanči u s pripa ži no žydq ve rslo svarbą, rasinės ir religinės neapykantos nep ropa gavo:
„Žy d ai turt ing i, pirklia i, yra, t iesą pasakius, n au ding i, ir kraštui
reikalin gi, ne s mūsų pona ms nenorint, o žmonėm s nesugeban t versties , be
žydų nebūtq kam pirkti mū sq linq su javais, neperka nt negautume pinigq.
Mato me tai patys: kai kuo met atsi tin ka prekymetis suba loje, trūksta perkančių, išga išta ir prekym etis, nes nėra žydq.
Be t ž m onės, geb ą su žydais verstis, lai būna didžiai akyli, nes tie
papras tai tur i neteisingas buožes, pagadin tus svarus , didžius saikus , o tai
dėl to, kad prekėjo neapgavę, svarmoje ir sa iku ose apgautą Tos maklior ystė visuomet jiems klojasi, nes mūsų žmonės nepratę versties , negana teprasimano tuo se da lyk uose" .24 Ir mokė vysk upas eiti į amatus ir prekybą, nebijoti , kad žy dai jq namu s padegs - reikia savąji sta ty ti tarp dviejų žydq
namq - tada žydai bijos, kad ir jt\ namai nesu d egtt\ ir gaisro tyčia padegdami konkur ent o namą nesukels, liepė va lst iečiams neužsiimti kontrabanda,
tu omet nereikės bijoti žydt\ s kund ų policijai ar valdžiai. Anot taiklaus pa stebėji m o, Valančius ap skrita i mokė ne prieš žyd us, o ragino bū ti atsargiais
bič iuly stėje su žy da is: ,,Tuo s pasta ru osiu s, iš d ėstęs visai negražiai , liepia
juos m y lėti, ta ip kaip Kristus prisakė, bet ... iš tolo, "- rašė savo 1916 m.
lietuviq literatūros ap žv algoje Juozas Gab rys. 25 M. Valančius išdėstė į tarią
žydq vertin imo poziciją lietu viq tarpe, kurią tęsė keli kiti ku nigai, katalikiškos srovės pasauliečiai rašytoja i, publicistai.
, Lietuvoje ir kito se gubernijose , kuri os i ėjo į sėslumo ribą, žydt\ iš
karto labai padaugėjo. 1897 m. pirmojo visuo tini o Rusijos impe rijos gyven tojų surašymo duomenim is, vien Kauno gubernijoje gyveno 212 600 žydų,
kuri e sudarė 13,7 procento visų gyventoją Dabartinės Lietuvos te rit orijoje
tuo me tu galėjo gyvent i apie 300 000 žydą 43,4 proc. Kauno gub ernijos
žydt\ gyveno mies tu ose, 56 proc. miesteli uose ir tik 2,8 procen to kaimu ose.

"Ze nona s lvinski s. Lietuv a ir žydai istorijos švieso je// LŽŽ B, p . 385.
,s Juozas Gabrys . Lietu viq litera lltros ap žvalga. Antro ji dalis. - Kauna s: S. Banai čio s p- vė, 1916, p. 205.
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Amžia us pabaigoj e 33,3 proc . visų žydt \ vertėsi ama tais ir dirbo pramonė
je (lietuvių ten dirbo vos 7,6 proc .), 26 procen tai preky boje (lietuvi t\ vos 0,6
proc.) , 4,9 procen to žydq vertėsi žemės ūkiu (liet u vi t\ 73 proc .), 4 p roc.
žydų transporto sr ityje (lietuvi q 0,5 proc.), ne t 4,6 p roc. žy dl\ vertėsi lais vosiomis profe sijomis , kai tu o tarpu tą darė tik 1 proce nt as lietu vių, pasiaugt\ sferoje bu vo užimta 11 proc. žyd ų . 26 Žydų ir lie tuv it\ lu om inis
pasiskirstymas, pagal Rimanto Vėbros du ome ni s, 27 rodė visišką socia linės padėties skirtingumą:

Lietuviq ir žyd l\ sus isk irs tymas paga l lu omu s 1897 m .

Lietu vit\ proc.
Viso gyven tojų
Kilm ingų bajor ų

Žy dt \

proc.

Iš viso

pr oc.

13,3

2 690 521

100

141 01

5,2

l 568 565

58,3

358 401

39 068

2,5

l

1 117

0,1

Nekilm. bajorų ,
valdininkų
Pir kl ių

14

133
3 853

1,1

13 015

0,5

4 645

0,2

Miestiečių

61 392

3,9

342 313

95,5

538 719

20,0

Va ls t iečių

l 463 653

93,4

11 433

3,2

l 973 559

73,4

3 321

0,2

668

19 571

0,7

Ki tų

Atvykę iš Rusijos ne tik labiau sua rt ino vietiniu s žy du s su ru st\
kalba, bet ir labia u nutei kė juo s p rieš carinę vyria usybę, vis dau giau isitrau kė i da rbini nkl\ judėjimą. To išraiška buv o Lie tu vos ir Le nkij os žy dl\
socialdemokrat l\ pa rtijos (Bund o), kuri igijo it akos ne tik tarp žy dl\ darb ininkų, bet ir tar p amatininkų, pre kybinin kl\, susikūrima s. Stiprėjo ir taut inis žydų sąj ūdis, vis li pirm a sio ni stinis ir libera lin is . No rs a ugo Lie tuv os
žydų emigracijai JAV ir ne t Pietų Afriką, Lie tuvoje toks d irbtini s žydl\ susikoncentr avi mas tu o metu ir rusų kalbos var tojim o didėjimas žy dq tarp e

'' Dov Levin. Trumpa žydų istorija Lietuvoje. - Vilnius: Izraelio ambasada,
2000, p. 42, 46.

" Rimantas Vėbra. Lietuv ių visuomenė XIX a. antrojojep usėje. Socialinės struktūros bruožai. - Vilnius: Mokslas, 1990, p. 134- 135.
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sudarė lie tu viams jspūdį, kad Lietuva ru sinama ne tik atgabenam t\ rusų-~
kolonisttĮ,

bet ir žydų iš Rusijos. Tuo metu žydai plačiau vartojo nebe lenkų,
o rusų ka lbą, lietu viškai daug elis mie stu ose gyvenusiųjt\ nemokėjo ir negalėjo išmokti, nes ten lietuvių buvo labai ma žai. Tai bu vo sv ar bu s momen tas
kyla nčios lietu vi ų taut os ir žyd ų ateit ies sa ntykiams ir požiūri ams.
Kai mo ar vienkiemi q gyventoj ų liet u vių sa ntykiai su žydais, ku rie
gyve no d au giau sia m iesteliuose ir m iestuo se, klostėsi kaip tipingi kaimo
gyventojų ir miestelėnų san tykiai - pastarieji bu vo kaimiečiams nepažis tam i, tad kaimiečiai žiūrėjo i kitos rasės ir tik ybos bei kalbos atžvilgi u nepa našius į juos žyd us miestelėnus su įtar imu ir nepasitikėjimu, kiek iš aukšto,
neretai juos pajuokdavo, iš j ų šaipydavosi. Miestelių krautu vininkai, ėję
per so džius krome lnin ka i, dvarinink ų tarnai (paktin inkai) , ama tininka i,
felčeriai , pi n igl\ skolin tojai (kur iu os pravardžiavo
kaimiečia i piktokai ,,žmoniq lu pikai ", ,,siurbėlės", ,, p rocentų medžiotojai")- štai ta visuome nė, su kuria nuolat tu rėj o rei ka l ų lietu viai. Be jl\ kaimiečiai negalėjo gyven ti, ta čia u ša ipy davosi iš skirtingo charak ter io, būdo savybiq, kai ka da pasipik tindavę j ų spaudimu kaimiečiui, re tkarčia is turga us me tu , karščiau
susig i nč ijus, ir apkumšč iu od avo žyd ą, išdau žydavo langus . Tačiau tie sm u lkū s kon flikta i nebuvo aršesni už lietu vių s usidūr im us su lenkais dėl pama ld ų kalbos bažnyčiose ir neb uvo tokie dra m atiški , - rašė pro f. Mykola s
Biržiška. 28
,,Panieki nan tys lietuv iq kaimiečil\ žodžiai „pa rka ", ,,žy dpar kis",
„žy dp alaik is", kuriu os vartojo lietuviai, buvo užgaulūs, tačiau pats žo d is
žyd as nieko bend ro neturėjo su ru sti žid , o „žy de lis" buvo s u sijęs su p rietelingu kaim ynini u nu sistatym u, šil tesniu jausm u. Toks žydelis Fa ibčikas,
XIX a. pabaigo je pa vaiz du otas Vil kutaičio-Keturakio pjesėje „Amer ika p irtyje", p arod o ne teigiamą, be t natūralt\ ir gyvą žydeli, be kurio negali išsivers ti jo rankose a tsidūręs sodie tis", - rašė M. Biržiška. 29
Lietuviai ieškojo uždarbių da ugiau emigmo dami i JAV ir Rusijos m iestus, kur di rbo fizini us darbu s, tačiau Lietuvos miesteli uose pamaž u daugėjo
lietu viq prekyb ini nk q, amatinin kt 1, va is tini nkq, gydytoj q , kur ie pra dėjo
konkuru oti su žydais, turėjusiais kai ku ri t\ pro fesijt\ ir ve rslo monopoliją.

u Mykolas Biržiška. Lietuvit\ tautos kelias. 1 tomas. - Los Angeles: Lietuvit\
dienos, 1952, p. 36-37.
29 Ten pat, p. 38.
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Dėl to M. Valančius, Juo zas Andziulaitis-Kal nė nas, Juoza s T uma s -

Laikraščio

31

kor espondentu s p ikti no, kad po blaivybės judėji mo at oalkoh oliniam s gėrimams naik ina blai-

Vaižga ntas savo kiiryboje nere tai ašt riau pasisa kydavo prieš žy du s, u žv al-

s liigio

d žiusius at skira s profesi nes ar verslo s feras. Rašy tojas, vie na s iš sva rbi au-

vybės judėjimo pas iek imus, nema žina lietuvių stikliu ko mėgėjll, nes žy da i,

sių lietuviLĮ tau tinio atgimi mo va dovLĮ Vincas Kudirka , Šaki us savo sa tyro je
„Viršininkai " va dinęs „Žydpi le", kadangi mie stelis bu vo dau gia usia žyd tĮ
apgy vendint as, ten atvykęs kaip ja una s gydy tojas, tapo ko legos žydų tautybės gydy tojo konkurentu

, iš solidari ų su sav iškiu

žydų tautybės

mies telyje gyven usiq žy dq negavo išsin uomot i but o ir

gydyto ju

kurį laiką

gyve n o

klebonijo s kieme esančioje šaltoje klėtelėje. 30 Taigi sol idarumą d emon s travo ir kapitali stai žydai, blltent kap italo turėji mas kėlė lietu viq tautini o išsivadav imo jud ėjimo vadovams ir
gesni u s žmones
Lietu v ių

pyktį,

ga lėjai suskaičiu oti

tautinio

judėjimo

ant

ir pavydą, n es tar p

lietuvių

turtin-

pirš tą

vadov ai ir žymes ni a ts tova i, inte ligentai ,

dau gia u sia, kunigai , gyd ytojai, vais tininkai, visi buvo kilę iš valstiečiLĮ ir
ner etai perėmė, išsa ugojo savo tėvų turėtus nu siteikimu s žydq a tžvilgiu . Jie
rašydavo i nelegalią lietuvių spa udą, kurioje ir negatyvia i pas isaky da vo
žydų

atžvi lgiu . Tačiau tai buvo daroma ne ap s krit ai pri eš žyd u s, o dėl
aišk iai prasidėjusių soc ialin iLĮ procesų, kuri e buvo tuo tau tini o aps isprendimo metu lietuviams nepaprastai svarbiis . Štai 1883 m . (,,Au šros" Nr. 5)
korespondencijoje iš Raseinių d žia ug iamasi, kad Kalnujų m ies telyje nėra
nei vie no žydo gyve ntojo: ,,Tai jau labai dailu , nes šiaip Lietuv os mi estel ia i
pilni juodų ir rudbarzd žių kribžda ir vibžd a" . Atkre ipiam as dėmesys į ky lanči us nežydų versl us, kuri ems entu zias tingai prit ariama - š tai Kupi š kyje dvarininkai Adom as Kolyška ir Stani slovas Montvila įs te igę be ndrijos
pard uotuvę,

ku r visi gauna pirkti pre kių pigiau , o pas irin kimas platus nu o cukrau s iki arba tos, silkių ir net geležies. Su p as iten kini mu aprašyta
jautri žydų krautuvininkų reakcija į konkurentų pr eky boje atsiradimą:
,,Sukrutim as miisų žydelių buvo iš to ne išpasakyti nas : lakstė į vi sas puses,
rinko si po visas savo biid as, murmėjo lig užki mstant ge rklei, ra nkomi s mastė, barzdomis kratė, pečius traukė, o

viu ar lenku , tai juokės i iš ponų ,
stebėjosi, kam

kad ats itik davo jiems šnekėti s u lietu kurie pa likę did eliais prekikais, ar ba vėl

tokiems dideliems ponam s esan ti reikalinga ta kupčystė?" 3 1

susitarę s u

lietuviais , ga un a jų p arašus ste ig ti mažas karčemas prie kelių,
tokiu biidu maŽ LĮ žydLĮ u žeigėlių g reitai d augėj a. ,,Visur po kaim us, viensė
d žius krūmus ir antk eliu s gy vena trobelėse nususę žydai, katrus ba d as
išvarė iš miesto ir katrie čion tručyd ami žmones šn apsu ga un a gerą plutą
du onos . Arielka yra tai žydų galybė ir ginklas, dėl žmon ių aps u kimo ir
nupl ėšimo; tie sukč iai nesidrov i (nesigėdi) pridėti va nd en io p rie ariel kos, o
dėl pridavi mo anai tvi rtybės prim aišo vitrijo lijos ir kitLĮ nuodų, bai siai sveika tai iškadijančiu"32 , - perspėjo 1884 m. ,,Aušros" au toriu s.
Ne norma li, netg i antipodinė žyd ų ir li e tuvių l u ominė si tuaci ja, lie tuv iams einant į vers lus ir prekybą, pati sav ime stūmė juos į prieštaravimus
ir susidūrimą. Ypatinga i tai pa s teb ima XIX amž iau s dev int ajame deši mt metyje. K y l ančiu s lietu viu s preky binin kus spau da ragin o atim ti ve rsl ą iš
žydų. Štai Palango je, kur gyve no 1000 krikščioniq ir 1500 žy dq , bu vo dvi
gintaro dirbtuvės, ab i prikla u sė žy d ams. Pas tarie ji dirbtuvėse gami no ka rolius, apyran kes, mušt uku s ir kitu s gam inius, d uoda mi dar bo keliems šimtams darbininką Autoriu s rag ino lietuv ius atpirkti iš žy dq dirbtu ves, užsiimti ama tu „ir taip išk rap štyti žydu s iš tos b iistinės".33
Sektin u pa vyz d žiu nurodyta tai, kad Rasei niuo se parduotuvę atidarė lietu vis Ivonait is, pa vieto mies teliuose Vid uklėje, Raseini uo se, Kelmė
je, Kraž iuose ir kituo se lietuviai atidarė viešb uč ius ir par du ot uves, kiti p radėjo prekybą vaikščiodami po kaimu s - ,,atran da j au , kad be žy dq gali ma
dar d ailiau gyve n ti, ne kaip su jais", - rašoma 1885 m . ,,Au šroje". Žy dams
belik o pr ekyba su ponais, nes prie po n q lietuviLĮ pr eky bininkq žy da i nepr is ileid žia. lvona ičio parduotuvėje dirbant ys vaikinai „dailia i viską a tlieka ,
kaip ir žyduk ai. Mes pirmiaus mi slijome, kad tik žy da s dėl prek ybos ir
rokundo yra su tver tas", - rašė liu dini nka s.3-lTam , kad su ka u p tq d augiau
kapitalo , lietu viams rekom endu ota mažia u pirkti , dau g iau pa rduoti , teigta, kad „ba isia usioji sod žiuose asaba - ta i žyda s - ka rčiamininkas", p o jo
eina „žydai , tur inti eji sodži u ose kromeli us ", o trečią kategoriją s uda ro

Ten pat, p .190- 191.
" Ten pat , p. 262.
-" Aus zrn, 1885, Nrc:;il- P· 69.
31

Pranas K r iaučiūnas. Mano atsiminimai. Iš spau dos draudim o laikq ir laiš kai iš
Zana vykijos. - Kaunas, 1937, p. 189- 190.
" Jsz Lie tuvos// Auszra, 1884, Nr. l, 2 ir 3, p . 141.
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„žydai , paktą turintieji , malūnus arendavojan tieji, sod u s nuima nt ieji, javų
prek ikai ir t. t." 35
Tačiau dėl

se lietuviui

at sitikusiq nelaimi q , nesėkmiq ka ltin ti žyda i. Veiveriuo-

pradėjus sėk mingai

prekiauti , jo namai

neti kė ta i sud egė. Įtari a

mi buvo konku ren tai: ,,Sunku lietuviams išverž ti prekybą iš negryntĮj lĮ nagq juodbarzd žio - paba ndyk, tai tu oj ir s u pleškės tavo tur tas lieps noje,
žiflrėk tik kaip pačiam išbėg ti ... Žydas tu pi ant sp ran d o mūsų ūkininko
kaip utėlė ir ji graužia. Pats ūkininku tapti jis niekados nega li, be t p rie ū kės
jis it velnias prie dūšios kabinas i; jam sa ldžiai šy psosi (mastis, mis lis ) p avers ti i verg uti mūsq d uondari ir lob ti iš jo pra kaito . - O šis da lykas yra
pavojingas , žvi lgtelėkime tik i m ies tus, mies telius- žydq ka i va rnų," - p iktai rašė laikraščio redak tori us J. And ziulai tis-Ka lnėn as. Jis nu rodė, kad žydt\ vaikų pilnos ga tvės, p aga l au tori q, žy dai jau v ien savo versla is kenkia
lietuviams visur : ,, Girtynėje [knrčemoje] žydas, krome - žydas, girioje - žy d as,
pas kunigą - pak tori u s [lam as] žydas : nuv ažiuok i m ies tą - kaip va rn a i iš
visq pusių tave apn iks: a pr ėks, apsu ks, n usives pas save, nu g ird ys ir - su
tuščiu del mon u [pi 11
igi11e]parvaž iuosi pas alkaną pačią ir va iku s. Žy d as
taip drū tai laiko mūsų „gojų" savo n ag uo se, jog be juodb arz d ži o šisa i n ei
žingsnio negal ženg ti" .36 Po šio d ramati ško padėties pav aizd avim o au to·
rius si ū lė ką nors da ryti, sva rstyti tuo s klausimu s ir net siūlė, kad p ri d erėtų
žyd u s iš kiemų vary ti, norsi miestus.37Įdomu, kad dėl girta v imo bu vo kal tina mi tamsūs kaimiečiai ir lyg iai tiek pat žy d ai:,, Kur tik pažvelg i, vi sur
kar čia m os, visur sūn ūs Izraelio laki na sa vo au k ą ir be jo kio s un ka u s da rbo va isinasi be ga lo, o m ūs ų du onadar is ka s metą vis labiau ir labiau s
n usku rs ta ... su rink tieji iš že mės vais iai „u ž arielką tenka žy dui ", - r ašė
1885 m. J. Kalnėn as. 38
Ne tgi su tam tikru pa sitenk inimu vien as aut o riu s rašė , kad dabar
jau žmonės labia u širsta ant žyd ų ir k art ais ju os sumu ša, pa rd uot uvėse ,
ku r anksčia u žy dai ša ipyd avosi iš kai mi eči q, dab a r to nebep ama tys i [Petras Vileišis ] Mūsų žyda i ir kai p nu o anų tur ime g jtiesi . Para sz e Ramoji s,
Naujame Yorke, 1886, p. 43-4 6; Rimant as Vėbra. Lie tu vi ų v isuo menė XIX a.
an trojoje pusėje, p. 232- 233.
36 Auszra, 1885, Nr. 4 ir 5, p . 233- 234.
37 Ten pa t, p . 242.
38 Kal[nėnas ] Ką daryt i? // Au szra, 1885, Nr. 7 ir 8, p. 401.
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,,matyt i, kad žmon ėse ma ži-pamaži at sira nda jausma s jų vertybės", jaunimas auga drąsesn i s - neb eitq i baudžiavą net kazokq varomas. 39
,,Aušros" ant ižy di š kas publikaci jas paįvair i no Vinca s Kudirka,
1885 m. paskelbęs pa s akėči ą „ Dėl ko žydai nevalg o kiaulienos "''° , kurioj e
pa sakojama, kad Kri st us, keliaudama s tarp žydų, kurie n e tikėjo jo steb uk linga galia, buvo paprašy tas parodyti stebuklą. Klasti ngi žydai jkišo i s tati n ę vien ą žydą ir pakla u sė, kas joje yra. Kris tus atsakė, kad ten yra kiaulė,
s u ke ldama s žy dq kva tojimą. Tu o tarpu statinėje patikrinę jie tikra i atrado
kia ul ę, ta kia u lė pabėgo, todėl dabar žydai nevalgo kiaulienos, nes ner ad o
to ikištojo i s tatin ę žy do. ,,O sv etur visi žino tą žydi šką būdą, / Jog žy d s
žy dą nekanda, ar riebq , ar kūdą," - pabrėžė V. Kudirka žydt\ solidarumą,
kuri neakiva izdž iai siūlė kaip pavyzdj lietu viams .
Vincui Kudirkai , jo an tisem itiniam s ra š iniams pa darė į taką lenkai,
Rom ana s Dmow ski, pr1s tarojo kvietimo pirkti pas krikščionis ideologi ja.
Kudirka kri tikavo žy du s už slap tą prekybą de g tine , va l stiečiq kiršinimą su
dvarin inkai s . Tačiau jis nea ps iribojo tik ekonominiu antisemitizmu, yra ir
ras inio an tisemitizmo apra iškq, žydo, kaip amži no krikšči oni t! pr iešo , motyvq, pa si sa ky mų p rieš semitu s, jo pažiūro se s usip ina ir antijudaizmas, ir
mo d ernu s is anti semitiz mas: ' Z. lvinskis t e igė, kad Kudirk a neb u vo nusis ta tęs pri eš lietuv iš kon visu om enėn besijungiančius žy du s, bet daugia u
pi ktino si, kad žyda i laiko liet uvi us silp na pajėga, todėl, anot Kudirkos,
,,žy das tapo pran c ūz u, tapo vokiečiu, o n ė vienas žy da s n etapo lietuviu,
nes d ėl jo yra kein Gesc haft" .42
Nevengė antiž ydi š kq strai psnitĮ V. Kudirk os reda g uojam<1s„Varpas" (lietu viškos spaud os dra ud imo metu ir „Aušra ", ir „Varpa s" bu vo
spau sd inami Rytq Pr ūsij oj e ir slapta jgabenami ir pla tina m i Lietuvoje) 1891 m. ,,Varpo" Nr . 8 pas kelb tas s tra ipsni s „Mes ir žy da i", kurio au tor ius
aiški na, kad reikia vei d as i veidą staty ti mus su žy d ais, nor s ir nepatogu .
,,Ar žinome mes, kas tai y ra žyd ai? Ne, ir šim tą kar tq sak au, kad ne . Taip,
mes gerai juos ant ve ido pažįstame - bet kas dasiliečia ill siekių, jq geismt1,
jq veikalq mū sq kraš te, a rba jq reikalti kito se šalyse - tai to mes v isiška i
Vais tinin ka s. lsz Pnk u rszės/ / Au szra, 1886, Nr . 3, p .90-94.
Ausz ra , 1885, Nr . 6, p . 160- 161.
" Vyga nta s Va reiki s. Tar p Va lnnč iaus ir Kudirkos: žydq ir lietu vit t sant ykia i
k.ltaliki škos k ultūros ko ntekst e // LKMAM. T. 14, p. 88-89.
"Ze nona s lvi nskis . Lietuva ir žy dai istorijos šv ieso je / / LŽŽ B, p. 367.
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nežinome. Širdies am1 me s nežino me. Ir jeig u syk i aną pamatytumėm , ta i
šiurpuliai ir išgąstis mus visus apimtq , ne s bais ia us i m ūs ų p riešai yra jie,
žydai. egana to, kad jie nori sa u p asisavinti visą mūsų t urtą, be t jie d ančius su kandę laukia, kada ateis valanda, ku rioj jie ga l ės su gr ia ut i m ūsq
katalikišką tikėjimą,

kada iš pa matt\ galės išversti visoki krikščioniš ką ti kė
j imą". Iš straipsnio aišku, kad au tori us, susipaži nęs su to meto a nt ise m itizmu Austrijoje, Vokietijoje, Pra ncūzij oje, Vokie tijos ant isemit o p as to ri a us
Stockerio veika lais, aprašo jo iškeliamas žydt \ kaltes , kai jie ap gaudinėj a
p rek iaudami , pel nydami p inigus banktĮ o peracijomis, kad žydai p a p irki nėj a sp audą, tur i savo ran kose pu sę sp au dos. Aut or ius ta ip pa t remiasi
pra n cūzt\ an tisemi tu Ed uard u Drum ont 43 •
Kitame numeryje an tižy d iškas opu sas tęsia ma s, ,,Va rp as" p asižada t yri nėt i žydų dar bu s visose ša lyse, kur tik jie gyve na, dėl ko jie y ra p riešai, skelb ti d oku men tus, ap rašyti žydų dar bu s P ranc ūz ijoj e, kur tik žy d ai
yra prisidėję. Tokia būtinybė arg um entu ojama faktais, kad Vokietij oje, Pra n cū zijoje žydq yra 3-4 pro cent ai gyve nt ojt\, tu o tarpu Lietu voje jų yra 20
procen tq, t.y. šešis kar tu s daugiau ir, jeigu jau tuo se kra štu ose žm on ės ga lvoja, ka ip nu o žyd q ap sig inti , ,,mes, p as kuriu os žy dq y ra šeš is kartu s
dau giaus negu Europoje, - arg i mes ranka s jau visiš kai nul eis ime ir lauk s ime, ka d a žyd ai visu s mūsq krašt o tu rtu s su ė mę, mu s i ve rg us pa v er s ir
mūsų bažnyčias sug riaus?" 44 Kitame l ai krašč io num eryje pa skelbta s išsamu s str aipsn is „Žydai Aus trijoje", kur p arodom a didelė žy dt\ itaka to s
ša lies eko nom ikai, švie timui, saviva ld ybė m s .
Ant isemitinei kamp anijai Eu ropoje aprimu s, numat ytoji žydq v eiklos nagrinėj imo Eur o poje te ma „Var p o" pu slapiu ose nebepratęsta , tačiau
vien oje kores pond encijoje vėl pr iekaištaujama žy dam s, kad jie ank sčia u
pa l aikė len kq pusę, visu r Kaun e g irdėj a i lenki škai kalbant, o š iuo metu
žyda i p r adėjo ga usiai va rtoti ru sų kalbą , kad žydai lengvai link s ta ten, kur
y ra kieno nors persvara (lyg tai kiti blit 11išimtis -A. E.) . Autoriu s abejoja, ar
li e tu v ių atgimime žy d ai bu s paga lbin in kai, ja is pasitikė ti n egalim a, ne s jie
re ms st ipresnį, eventu a liai ru sus ir lenku s. Ir toliau : ,,Bet man rodos, kad
ned aug tie ap sir in ka, kurie sako, kad m ums n e tai turi rūp ė ti, ka s bu s su
žy dais, bet kai p nuo jų išsi liuos uo ti: ne s me s d aba r tikrai s vergai s žy dt\
" Varpas, 1891 m . rugpjūtis Nr. 8, p. 127- 128.
" Varpas, 1891 m . rugsėj i s Nr. 9, p. 144.
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esa me - be žydo n ieko nega li padaryti, nė pirkti, nė parduoti, n ė numir ti, nė
užg im ti. Iki žydai nea tsisa kys n uo savo izoliuot o gyvenimo, nuo fana tiško
ir pr ieš tari ngo moks lo talmu do, iki neišs ili uos uos n uo rabinq valdžios, iki
tol n egali laukti nuo jq gero". Žydq persekiojima s irgi neduos nieko gero, o
prieši ngai - jie tik tvirčia u su riš persekiojamuosius ir padarys dar didesni
skir tumą tarp jų ir persekiotojų. Au torius mano, kad ge riausias būd as b ū tq
sa n tuokos tarp žydų ir krik ščion i q, tokiu būdu paverčiant žydus kri kščio
n imis ir taip apein ant val d žios įsik iš imą.•5
Žydai įvertinami kaip domi nuojantys lietuvių gyvenime, neretai ap ibū d i n a m i kaip ekono miniai Lietuvos kolo n izatoriai, todėl būtina mažin ti
jų ekonominę įtaką, p l ės t i lietuvit\ versl us, raginama atsižadėti nuo viduramžiq p rietarq, kai sakydavo, jog p i rklys tė netinka nti geram žmogu i, įrodi
n ėt a, ka d lietu v iams nereikia jok iq tarpininkų prek yboje , rūpintasi, kad
lietuviai netu ri treč i ojo luomo, ku ris gali būti pr iskaičiuojamas prie svarb iausiq tau tos luo mų ir pan .46 Tie uždaviniai buvo užra šy ti V. Kudirkos
ir jo ben dram i nč ių 1889 m. par en g tuose „Lietuvos" dra ugijos įstat u ose.
Treč i ame jq pu nkte sa ko ma: ,, Pagerinimą ūkiškos b ūtės Dra u gystė atsieks:
a) platin imu p amokini mq ap ie pagerini m ą že mdirbystės (irankiai ūkiški ,
au gin ima s gyv u liq, sodai, žu v i n i nkys tė ir t.t.); b) pakėli m u ama tq; e) p atrau kimu į prekystę"Y Tos pačios dra ugijos įstatai numa tė surinktas lėšas
pana u do ti „ant u ždėji mo ir še lp imo dirb tuvių (s u mokslinyčia ama tq) ir
kromų lie tu v iškq " .48 Varpin inka i siejo krašto gerovės kili mą su lietuvi ų
prekyb i n i nkų, vers lininkq ugd ymu .
1899 m. Jona s Vileišis „Varp e" su formu lavo tokius lietuviq pa trio tq
uždaviniu s: ,,Suk elti savo p ra m on ę, suk ur sty ti s avo prekys tę ir prašalinti
šioje šak oje sve timšali us, jkurti visokias d rau gys tes, kuri os gali prisidėti
pri e pakėlimo tėvynės".49 Žodžia i „pra ša lin ti sve timšali us" yra n u krei pti
p rieš žy dq pr ekybinin kus, tač ia u , be abejo , čia turim a galvoje n e jq išva rymas, o nu konkurav imas, išstūmimas iš vers lo. Šie tiks lai, s upr ant ama, p rog rama vo konfliktą tarp tuometini o žyd q prekyb ini nkq sluoks nio ir auga nčio lietu viq pr ekybininkq , vers lininkt \ luomo .
" Varpas, 1892 m. vasaris. Nr. 2, p. 29-30 .
•• Riman tas Vėb r a . Lietuv i,1 v i suomenė XIX a. ant rojoje
" Var pas, 1903 m . 1 r. 12, p. 275-286.
" LVOA. F. 3377. Ap. 48. 8. 383. L. 81.
49
Varpa s, 1899 m . Nr. 3, p. 49.

p usėje,

p. 233.
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Lietu vių

tauto s formavima sis, sudė tingos soc ialinės,
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ku ltūrin ės

pa-

dėties priežasčit\

pa ieškos, ky lan tis ekono mini s ir soc ialini s aktyvumas išryškino tuos caro valdžios žingsn ius, kurie buvo daromi lietuviq tauto s ve ikimui suvaržyti. Lieluviq spa ud a aštriai kėlė lenkt\ klaus im<},lenk l\ baj o rijos
nenorą prisi dėti prie lietuvių tautin io judėjimo, vartoti lietuvių kal bą. Ru siš kai kalbant ys žyda i buvo traktuojami kaip kolonis tai , stabdant ys lietu vių
ekonomini stiprėjimą, objek tyviai trukdan tys, kaip ir rusų adm in is tracija,
plisti lietuvi\\ kalbo s var tojimui . Nors tai nebuvo visuoti n is rei š kinys - daugelyje vietq am žiaus prad žioje preky binin kai žydai gerai arba pu sėtinai kal bėjo lietuvi škai, net ten, kur lietu viai nesudar ydavo gyvcntoj4 da u gum os.
Taip 1905 m. ,,Vilniaus žiniose" rašoma apie Suv alk us: ,,Ant mi es to gatvi4
taip pat galima tankiai išg irsti lietuvi šką kalbą. Suva lk4 m iesto žydai, kurie
turi krautuves, irgi da ugumas moka lietuvi škai; vienas geleži ni t\ daikt4 kra u tuvės savininka s p. Valsmanas skaito dar gi sau didele garbe kalbėti lie tu viškai, u žtat mozūrai /lenkai]pale id o ir pa skalas, kad p. Valsmana s sa vo kra utuvėje nu olat kalbąs su kokiais ten vyra is „japo niškai" 5<J
, t. y. liet u v iš kai.
Tvir tos žydq pozici jos mieste liuose ir miestu ose, s p ė ti na, n ere tam
lietuvit\ valstiečiui išrodė kaip savo tiškas papi ld om as žyd q koloniali zmas ,
kuomet ji mo kesčiais ap iplėš inėj o ru sq val džia, o pa rd u o tuv ėse, turgu ose,
užeigose, va l stiečio isitikinimu , - žyda s prekybininkas arb a pirklys. Liet u vis bu vo itin priklau so ma s nu o žyd4 prekybininkq ir lu pikautojq, nes jam
reikėjo skoli nt is, o viskas bu vo pad aroma g r ei čiau ir papra sči a u vie toje,
_pasžydą. Tačia u tai buvo ne v isu otini s reiškinys, o ga na dirbtini s sit ua cijos dr ama tizavi mas, ska tinan t va l sti ečiu s nebelaikyti prek ybos nu odėme ir
eiti į h1os verslus. 1905 m. ,,Vilnia u s žini ose" Pran as Kriauči ūnas rašė, kad
lietuviq bandyma i steigti kooperatyv us Šak iu ose baigėsi nesėkmingai ir ne
dėl to, kad kraut uviq laikyme d om inu oja žyda i, bet todėl, kad n emok am a
vesti prekybos, ,,trūkumas apšvie timo mūsq visuom enei, ne s žmonės s u
dftšia ir kūnu prisirišę yra prie žydq ", ku rie savo la ik u laikė Ša kiuo se 19
karčemq, susikrovė didelius turtu s ir sant ykis d aba r pasikeitė - yra du
lietuviški viešbučiai ir arbatinė, ir aš tu onios žyd q ve d amo s aludės. 51 Iš
tiesq buv o daugiau ir negu mokėjima s prekiauti- publi cis tai tyčia dramati -

37

lietuviu s imti s verslų, nor s realus gyve nima s, an ot rašytojo Jurgio Jankau s,
dideli o dramati zmo

nerod ė:

i lietuviq š irdi s taip isiė dus i toji žydų neap yka n ta, tai
vos ats i d a r ė pirm os lietu viškos krautuv ės, būtų visi pulte į jas ir supuolę,
kad tik išs i gel bėhĮ nuo s ukč iq žydų. Be t taip nebuvo. Vertėsi lietu viai, bet ir
žy dq prekyba kl es tėjo kaip klestėjusi. Žm one s tra ukė se n i ryš iai, se no s pažintys, net savo tiš kos senos bi č i u lystės. Tie paty s lietuviq s ukurti koo opera tyva i ne vie noj vietoj vertėsi labai menkai , nes tarna ut ojai buvo n epažįs
tami , šal ti, n es ugeb ą užme gzt i su žmogumi š iltes nių ryši ų, o įprastoj žydo
„Jeigu

būtų

krau tu vėj

žm og us j autėsi, kai p savas pa s savą. Dau geli, ypač kovojančius
už savos lietuviškos prekybo s augimą, tai steb ino, bet taip buv o, ir tas buvima s tikrai ėjo ne iš neap y kanto s savie ms (jau nebe žy dam s), bet iš n ormalau s papra sto kasdieni o ryšio žmoga us s u žmogumi. ";z
Ir tlĮ apgavysčitĮ dauguma n eįrodyda vo, o kiti to net nepastebėjo prekyba yra prekyba. Ano t amžininko, 1905 _m.:,,Mū sų neap šviestas sodietis ar mies telėnas tankiai kaltina ir kreiva akia žiūri i žyd us, būk jie gyve n a
vie n tik api;avimu, bet iš teisy bės taip nėra, ir kas mums kaltas, kad jie
gudriai mok a gyve nti ir ves ti savo reikalus; jie nuo pa t mažų dienų moki na s i prekybos, jie negirt auja ir visą a tliekamą laiką su naud oja savo apšv ietimui." 53

Ankstyvasi s lietuvių antisemitizma s, nepasitikėjimas žy dai s bu vo
soc ialini o-e konominio pobūd žio, ta čiau antižydi š kas nuo taikas pa st ip rindavo ir k atalikų bažn yčiose nuolat sa~o mi pamoks lai apie senovės
žy dų žia urumu s, Kri s tau s nukryžiavimą. Religi_
n gi žmonės ( t oki ų iki XX
a. v idu r io bu vo dauguma) tikėjo senovės žydtĮ kolektyvine kalte dėl Kristau s nu žud y mo ir kankin imą Baisūs pav eikslai an t sie nq kiekvienoje
bažnyčioje, žyd tĮ išva ryma s iš Izraelio u ž nuodėmes, pagaliau, tas fak tas,
kad žy da i gyve no Lietu voje, o ne savo is torinėje tėvynėje, darė lietuvi u i
kaimieči ui anqjtĮ įsivai zdavimą nepatraukią Dėl to žy dui , da u ge liu atve ju tik jam, neretai buvo s u verčiamo s visos lie tu vio valstiečio patiri am os

zavo žydq monopoli p rekybo je, iške ld ami pr ieštaravi mu s, tuo ska tind a mi
" Jurgi s Jan ku s. Kaltinimai ir apsi kaltin ima i / / Draugas (C hi cago), 1979 m .

'° Prana s Kriaučiū nas. Mano
" Ten pat, p. 35-36.

at siminimai, p . 55.

sa u sio 27 d.
53

Prrinas

( ku lt ū rinis

Krin uči llnas.

pri edas) .

Mano atsin,inimni, p. 41.
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bėdos

ir nelaimės. Jei pasigerdavo Okininkas, šeimoje tei s indavosi , kad ji
smuklininka s žy da s, jei pra siskolindavo - kaltas likdavo sko lintojas žy da s, kuriam reikėjo grąžinti skolą s u procentais. Ne tgi žy dq ir lietuviq em igracijai JAV, taip išplitu si XIX am ž iaus pabai goje, daliai kaimiečiq
atrodė kaip žydt\ organizuota eilinė nelaimė, ne s laivakor tes platino ir per
nugirdė

Vokietijos sieną kaimieči us i JAV gabeno daugiausia žyda i - laivininkystės
linijų agen ta i ir jq pagalbininkai.
Istorik as Augustinas Ja nulai tis , 1923 m . Kaune išleidęs knygą „Žydai Lietuvoje. Bruožai iš Lietuvos visuomenės istori jos XIV- XIX amž." rašė, kad „žy dai nu olat turėjo bllti tarp kOjo ir priekalo", nes ru s q vald ži ai
juos žillrėjo kaip i nepa tikimu s, ga limu s išdavikus, o lietuviai tu o pat metu
žvelgė į juos kaip i rusų valdžios padlaižius, o dar svarbiau - kaip i konkurentus". Nepaisa nt visq stereotipq, jokiq dra stiškq lietuvių valstiečių veiksmų prieš žyd us ta i neiššaukė, nebuvo pogromą Kaimynai gyveno visa i
kaimyniškai, kai reikėjo - bendradarbiavo ir rinkimuose i Rusijos Domą
(1907 m. lietuviai balsavo Šiauliuose už M. Ci mkauską ir advokatą S. Choronžicki, kurie buvo išrinkti į II OOmą:;.i ), lietuvių veikėjai n ere tai įspėdavo
apie sąj ungos su žydų rin kėja i s svarbą.
Nepa isa nt visų aštrių ci tatų žyd q atžvilgiu, reikia daryti išvadą,
kad tikroji padėtis buvo kur kas šve lnesnė- lietu viq spa ud a antižydiškais
straips niai s ragino lie tu vius eiti i verslą ir ne snOduriuoti savo vienkiemiuose, sudaryti konkurenciją žy dam s, pra simanyti kapitalo. Sudėtingoje tometo situacijoje l ietuv ių lyderiai net n egalėjo pasvajoti apie žyd ų nutautinimą, jų integraciją - pačios lie tu vit\ tautos atgimimas
nebu vo le ngvas
procesas, todėl žyda i buvo ir liko lietuviams egz istuo janti nei šveng i amybė,
nu o jų pastangų negalinti savo esmės pakei s ti, be to, daug žyd ų turėj o geresni išsilavi nimą, švietėsi.

Žydas valstiečio są monėje
Mentalitetai papra stai apibrėžiami kaip neįsisąmonintos mąstyse
nos formos, jau se nos. Kitaip tariant, suvo kiami kaip tam tikros impliciti~ Prana s Čepėnas. Naujausiųjų laikt t Lietuvos istorija . T. 1. - Chicago, 1976 ,
p. 41 1.
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niekur aiškiai nes uformuluoto s pa saulio suvokimo formo s, kaip tam
tikri pilsikartojanty s s u s tilbarėję mąs tymo konstruk tai. Vieno s mentaliteto
s truklllros jgalina vienus stereot ipus/įvaizd žius tarpti, o kitos tai naikina.
Lietuvo s žydo stereotipa s tradicinėje lietuviq vi s uomenėje iliustruoja,
parodo ir paplitus į lietu v ių vals ti eč iq požiūrį į žydu s. Valstiečiui žydas
apskritai buvo svetimas tipas . Kitas akivaizdu s dal ykas, kad distancija tarp
žy dq ir li e tuvitĮ buvo did žia usia, lyginant su kitomi s e tninėmis ir konfesinėmi s gr up ėmis. Tai visada akcentuojama pradedant kalbėti apie lietuvit\
ir žydq santykius, ta čia u šios distancijos ypatumai nepar yš kinami. Kaip
visa tai pa s ireiškė, kur slypi tas savituma s žydtĮ atv eju?
Rimčia u s ias barjeras XIX a. pabaigoje - XXa. prad ž ioje bu vo religinėje (žydai - ,,nekrik štai") ir socialinėje sferose. Tarnaujančios pas žydus
mergino s buvo niekina mos, iš jq buvo šaipomasi. Jas vadinda vo „žydmer- ·
gėmis". Tokia mergina ne tik kad savo kaime neturėjo gero vardo, bet ir
visoje apylinkėje. Pas tokią vaikinai nenorėdavo siqsti pir šliq, negarbė buvo ir ap skri tai žy dam s tarnauti. ,,Ee, žydams vandenį nešioja" , - ,,žydq
vandennešė". ,,Ten, pa s žyd q paktininką, arkli us šeria" , - suprask, labai ir
labai menk os vertės žmogelis. ,,Pas žydą už „gižą " tarnauja . Žydam s pe'r
šabas žvakes kilnoja ". ,,Toks kad tik pa s žydą ir gali pabūti " - tie užfiksuoti tautosakoje pasaky mai, įvaizdžiai nepalankos žy dam s, tiems , kurie su
jais yra pažįs tami, artimi. Bendn1 jaunimo suėjimq beveik nebūdavo, egzistav o socialin is ir privataus bendravimo barjera s. Vedybos ta rp žyd q ir lietu vi q buvo lab ai retas dalykas.
Žydų padėtis JietuvitĮ visuomenėj e buvo ypatinga, s,·arbios reikšmės turėjo ir tai, kad žydų bendruomenė pasižymėjo uždarumu. Tad suartėjimo kliūtys buvo statomo s iš abiejq pusi ą Žydus tai irgi pa tenkino,
ne s jie ven gė nutautėjimo ir suvokė savo uždarumą , kaip vienintelę sąly
gą išl ikti žydais, išsaugoti sav o tikėjimą. Žydai buvo prekybininkai , smu klininkai, o lie tu viai - žemd irb iai. Tai irgi dažnai laikoma šios didelės
perskyros priežast imi. Tačiau, ar to pakanka paaiškinti tokį dideli atstumą. Juk pana šūs socia liniai skirtumai buvo ir kitų etnokonfesiniq grupit\
atveju . Sakyk im , lenkas da žnai buvo pono sinonima s . Tačiau tarp lietuviq ir lenk t\ eg zistavo, bent jau iki XIX a. pabaigos - ir būtent valstiečiq
sl uoks nyje, - bendrumo jausmas. Vokiečia i buvo „ u žėmę" amatq sr itį :
kalviai, malū ninin kai. Nors jie taip pat buvo demonizuojami (manyta,
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kad žino ivairiau sius burtus, laiko aitvarą ), tač iau iš vokieč iq taip nebuvo
šai poma si kaip iš žyd q.55
Prof. Igna s Konči us, analizuodama s XX a. prad žios Žemaiti jos kaimą, irgi teigė, kad žydas niekuomet žmog umi nevadinamas , nė ap s iriku si
einanti nepa sako ma - eina žmogu s. Kai aiškiai nejžiūri ma, tai greičiau
žmogų pavad ins - bene žyd as, bet niekuomet antraip. Ir vaikus griežtai
ispėja, koks jis tau žmogu s, jis žyda s, ar nematai , vadins žydą žmogu mi ,
kad aš daugiau ncgirdėčiau . 56 Taigi žydai ir žmon ės yra lyg ski r tingos
kategorijos , kurių negalima supa inioti , tai yra visiškas ki to atmetimas. Tačiau ką reiškia šis nenora s vadi nti žydus žmonė mis? Kur tada a ts iduria
žydai? Pagal Konč iq: ,,Ponas yra pon as. Bajora s yra bajora s. Kam mum s žmonėms -s u jais dėti s. Mes jiems nesame lygūs: nei prie jų smaigstykimės,
nei jų prie savęs slugdyki me. Pat ys savęs jie nieku ome t neprava rd ži uodav o
,,žmonėmis", tik sakydavo: mes ponai, mes bajorai. Mus gi vadindavo „n aši liudzi" , atseit, mŪSl\ žmonės."57 Kad „žmoga us" kategorija dar nejgavusi universali s tinė s var tosenos pobūdžio, rodo pasakymai, ka d ir kuniga s ne žmogus, jis auk štesnis už žmogų. Ir va ikas - ne žmogu s. Ir merga itės ne vaikai. Dar ir dabar gali ma išgirsti: ,,Kiek turi vaikų - n ė vieno, ti k tri s
dukteris".
Kunigas irgi yra ne-žmogu s, nes jis aukštesnis už žm ogų. Vaikai
yra dar ne-žmonės, tačiau jie turi ga li mybę jais tapti. Būta ir ti kėj im o, kad
parvežus kūdiki po krikšto sakyd avo: išvežėm žy du ką - parvežėm kata liką. Tai vėl, tik jau kitame kontekste parodo žydų išs kyrimą iš bendruomenės, kurią apgl obia „ž mogau s" sąvo ka, kaip j ą sup rato šios kultf1ros ir
laikotarpio lietuvia i. Kitos grupės (kunigai, bajorai; tarp jq ir valst i ečių
slu oksnio egzis tavo ne mažesnis socia lin is barjera s) ve rt intos teigiamai, o
žydai tuo tarpu aiškiai neigiamai.
Šiuo atveju yra svarbu, kam supriešinama „žmogaus" sąvoka. Tikė
ta, kad žydai neturi sielos. Iš to kilę tvirtinima i: ,,Kaip netinka saky ti, kad
,,žyda s miršta", taip pat nepr idera sa kyti „bite lė kanoja (dvės ta)". Dvėsta,
kas netur i dūšios, o miršta , kas d ūšią turi. Arba gyv uli ai nem iršta, nes jie
nešventi ir nekrik štyti. Ir an t žydo nedera sakyti, kad mir šta. Žydai valstiečių
ijus Savu kynas. Žydo įvaizdis tradicinėje lietuvių kultūroje: at virk štini o
atspindžio kons trukcija / / Atriurn. 1999. http:/ /www. atriurn . It. N r . 4.
56 Igna s Končius. Žemaičio šnekos . - Vilnius, 1996, p. 65-66.
57
Virginiju s Savukyna s. Žydo įvaizdis tradicinėje lietuvitĮ kultOroje.

55 Virgin
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išs tumti iš žmogiško jo universumo yra patalpinami gyvuliq, kurie neturi sielos, vietoje. Kitos bendruomenės at sisa kyma s valgyti ta m tikrą
maistą yra inte rpr etuojamas kaip ant i-teks tas: nevalgoma todėl, knd egzistuoja tar p šiq dvicjq pa saul iq (žmogaus ir gyvūnų) ryšys, o tai tarsi parodo
absoliutq dvi ejq bendru omen iq atskirumą. Ir tuo, pagal V. Savukyną, aiškintin as grub us lietuvių valstiečiq elgesys su žydais: juk jie ne-žmonės,
gyvūnai, neturintys „dūšios", vadi nasi, galima daryti su jai s, ką norima. Iš
čia kyla visi grubūs pokštai, paju okav imai, buvę tokie populiarūs tarp mie stelio jaunimo .
Mirti s gali būti ta vieta, kuri sujungia skir tingus žmones. Bet taip
pat ji gali bf1ti ir tai, kas galutinai atsk iria mus nu o kitų. Neatsit iktinai žy do
priklausymą ne-žmonių sferai išryškiname per mirtie s izotopiją . Būtent žydo priklausymas „gyv uliq" sferai yra nubrėžtas per išskyrimą mirtyj e. Tad
ir jq mirti s tur i būti ne tik kitokia, bet ir priešinga mūsq mirčiai. Valstiečių
kuriamas žydo paveik slas yra atv irk štinis a tspind ys, jq gyvenimo būdas
matomas, sukeičiant teigiamus ir neigiamus že nklus vietom is.
Žydų mirti s bu vo demonizuojama : kai numir šta žydai, tai namiškiai
prideda savo ausis prie slenksčio ir klausosi, ar velnia i juo s čirškina, ar šiaip
dž iaugiasi , tad jq mirti s yra baisi, kitokia nei mūsq. Jie yra pasmerkti eiti i
velnio valdas - pragarą. Sakydavo: ,,Žydus, kai jie numir šta, tai pagalvėm
užsmaug ia, kad jie Jėzaus vardo neištartų ". Taigi, krikščionio požiūriu, tok s
konstatavimas reiškia visišką išstūmimą. Būta pasakojimq ap ie tai, kad žy dams meld žiantis, v i eną iš įl! nusineša velnias , taigi žy dq maldos iš tikrqjq
nėra maldos, jos neskirtos Dievui , bet susijusios su velniu. Kitaip tariant, tai
nėra kitokia malda , bet anti-malda. Bene iš čia kilęs ir tvirti nim as, kad žy dai
moka daug burtq , užtat jiems ir sekasi apgaudinėti kitus. Ryšiq su velniu
sfera (aitvarq turėjimu, jvairiaus iq burtq žinojimu, u žka lbėjim u) kaltinamos
ir kitos konfesijos. Aitvaras paa iškina vokiečiq ir !atvili turtingumą, o jva i rūs
burt ininka i ne tik atima pieną iš karvių, bet reikalui esa nt ga li gy d yti. Tuo
tarp u žydo ryšys su velni u konstruojama s egzistencinėse sit uacijose: mirties
akivaizdo je, maldo s metu. Tame konteks te ryškėja pasakymo daryti „kaip
žydas" (t. y. a tvirkščiai) reikšmė. Sakydavo , jog, kas apsirengęs kitaip, jei kas
ką pamėgd žioja, tas žyda s. Neva žydas viską išvirkščiai daro , ne taip, kaip
ž monės kad daro. Darai kaip žydas, vadina si, neklausydamas, kad tik kitaip , kad tik „nežmoni ška i", - teigia V. Savuky nas. 58
" Ten pat .
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Įv a irūs soc ialiniai san tykiai , kurie buvo neišve ng ia mi , nebūtinai
formav o neigiamu s ispf1džius. Neretai žy dt\ kul tūrinė veikla buvo pavyz-

d ys lietuviam s , ypač publicistai pas tebėjo ir kėlė šv ieti mo svarbą ir n audą . 1905 m. ,,Vilnia u s žini ose" kor es pondenci joje iš Šakių pažymėta, kad
p rieš keturi s metus vie tos žyda s intelige nt as sukūrė draugiją, kurio s n ariai
u žsisako dau g spaudo s, šviečiasi, ikūrė knygyną. 26 bū relio na ria i jau s u kaupė 300 tomų biblioteką. ,,Kok s tai , skai tytojau, puiku s ir pagirtina s yra
suma nyma s. Ir koks tai gražus mum s yra pa vyz d ys; juk Lietuvoje kiekvienam ba žny tkaim yje lengvai galėtų būti ivykdomi va dinamieji p ara pij iniai
knygynėliai ... " Au torius taip p at kėlė kaip pav yz di vie tos žy dq jaunimą,
kuri s studiju oja karšto sionisto dr. Herclio idėją „u ž pinigu s atgaut i savo
tėvynę", daba r jau kiekvienas penkiolikame tis žydq vaik ina s jau šian dien
žino , ką reikia dar yti Palestinoje, kaip joje dirbti žemę, staty ti fabriku s, ge ležinke lius, universitetus - taip parodoma lietuviams šv ieti mo svarba .59
Tačiau būta patarlių ir priežodž it\, vartojamų valstiečių, kuri e turė
jo pozityvq atspal vi, kaip antai- sutikti žydą kelyje, reiškia laimę ir pa n ašiai. Tačiau apsk rit ai žy do reikia sa ugo tis, jis gali būti pavojinga s, niekuo met nebus savas. 60 Ir, beje, žydo nemėgta ne todėl, kad jis žy da s, bet daugiau
todėl, kad jis amatinink as, prek ybininka s, pi rklys, tai yra tarpininka s, o n e
ga mint ojas, kaip vals tietis.6 1
Kodė l žydai v iską daro atvirkščiai? Jų gyve nimo būdas žvelg iant iš
tokio taško atrodė ne kitoks, bet prie šingas ūkininkq gyve nimui. Todėl jie
viską daro atvi rkščiai. Gal iš čia kon s travosi ir agresyvus elgesys iš kito s
pusės - vis kas, kas b logai: liga s, blogą m a i s tą žydai nori katalikams primest i; tokie esą j ų „zakonai ". Kiprijono Lukausko pamok sluo se saky ta, kad
žydai rū pinasi kri kščionis numarinti, kas y ra brangu mum s, jiems ne. Mū
s ų mirti s jiems irg i nėra svar bi, gerbt ina.
Spaudos plitimas tarp lie tuvių, ypa tin gai katalikiškos, taip pat turė
jo svarb ią itaką mentalitetui. Istorika s Vladas Sirutavič ius nustatė, kad ka talikq spaudoje apskrita i bu vo p alaikoma s neigiamas žy do ivaiz di s daugiausia dėl to, kad va lsti ečiai buvo ragina mi kibti i vers lą. 1896 m . ,,Tėvynės
sargas" s kel b ė, kad jo uždavin ys yra kovoti su trimi s did žiausiais lietu v ių
59
60

Pranas
Vladas
genezė,

61

Kria učiū nas.

Mano a tsiminim ai, p . 39- 40.
ir mode rnau s

Sirutavičius. Katalikų Bažnyčia

l ietuvių

p . 73.

Ignas Končius. Žemaičio šneko s. - Vilniu s: Vaga, 1996, p . 66.
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pri eša is: vieti ne caro ad mini s tracija, žydais ir „išga mo mi s lietuviais" , n ors
ir buvo pa žy mima, kad žydų te igiama s bru ožas yra tas, kad jie v ienin g i ir
susitel kę, kad iš jq v ieningumo turi mok y tis ir liet uv iai. 62 Laikra š tyje pa brėžta, kad sa ugo dam as lietu vius nu o žydų, jis aiški ns „ mokslą talmudo" ,
ku ri s moko, kaip krikščioni s sk riau s ti. Pagal J. Tumą-Va ižga ntą, ,, m ūsq
žyde liai ir siekias i kaip imany dami nepr ileis ti lietuviq prie pre kyb os ir amatq, s ten gia s i anu os i s kola s itrauk ti ir toki u būdu galu tina i i savo bern u s
pave rs ti", o kad taip neatsi tiktq, laikra štis mok ys lietuvius ste ig ti p ardu otu ves, teiks žini q amat inin kams, kad ,, .. . lietu viai galėtq p agalia u s visai b e
žy d q ap sie iti ir nieko nuo jq nei p ir kti, nei su jais kaip nor s s usidėti". 63
Paga l įdom i as V. Sav u kyn o s traips nio išv ad as, toki os rekon s truotos men taliteto s tru ktūros (atvirk štini s ats pind ys) gal i pa d ėti suvokti sk audq h oloka us to faktą Lietuvoj e. Žve lg ia nt i baisq žy dq išnaikinimą, kyla
kla us imas, kodėl taip galėjo ats itikti , ka d ka i kuri e lietu viai tiesiog iai da ly vavo žy dt\ žudynėse ? Minėta paslėpta menta liteto s truktūra galėt ų paaiškin ti: kadangi žyda i lyg ir nedal yv auja „žm oniq bendruo menėje", ta i jie ir
lyg niekam nerūpi . Ta či au eks tremaliai s atve jais , kada ki tam (kur is ši u o
konkre čiu atv eju y ra pave rstas sv etimu) iškyla egz istencinė grėsmė, negali
atsirasti u žuo jaut a ar paga lba. Netg i n eskaiči uojan t, kiek lietu vių dalyvavo ž ud y n ėse, ga lima paminėti tik tiek, kad į š ią tra gediją buv o žiūrima ga na
abeji nga i, - teig ia V. Savukynas, gal kiek per ka tego riškai sak ydam as, ka d
š i laikysena bu vo visuotinė. Žy dai buv o gelbėja mi, ypa tinga i tie, kuriu os
lietuviai labiau pažin odavo asmen iškai. Tačiau tokiq so lidar um o su žy dai s faktų kaip Dani joje64 (kada d anai pri sisif1davo Dovy d o žv aig žd es ir
n ev aik ščiodavo šaliga tviais, nes jai s vaikšč i o ti bu vo u žd ra us ta žyd am s), ar bent panaši q, - negalimc1 sura s ti. Tač i au č ia jau re ikia lyginti Vokie tijos
n ac ių elge si Vakarų Europ oje, n es ten jis bu vo šv elne snis , ir ok upuot os e
62

Katalikti Baž nyč ia ir modernaus lietu viq anti se m itiz mo
p . 75.
63 Vaižgantas [Juozas Tum as J Tėvynės sarga s // Tėvynės sargas , 1896 Nr . l , p. 4.
61
Danijos pa vyz d i lietu viams n ere ta i kelia ir žy da i, tačiau vė lia u pa m atysime ,
kad Danij os su Lietu va negalima lyginti ne tik d ėl d ė kingos žy dq ge lbėj imui
geopolitin ės padė ti es (da na i sugebėjo n es kaitlingą sa vo žy dq daug umą n u plukdyti la iva is į neutralią Švediją), be t labia u siai dėl to, kad Danijoj e prieš
na ciq ok upaciją neb uvo sov i e tinė s, k u rio s p asekm ės nepa pra stai apsu nkin o
žy dt1 gelbėjimą Lie tu voje, o naciq okupa cini s rež im as Dan ijoje b u vo nepal yg ina mai švelnes nis.
Vladas

gen ezė,

Sirutavičiu s.
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rytinėse

teritorijose, kuris buvo brutalesnis. V. Savuk ynas kaip argumen tą

nurodo tai , kad jeigu kaimo žmoniq pasakoji mu ose yrn gerai užf iksuoti
karo, pokario kovos , tremty s etc., žydt\ žudynės nėra pri simenamo s. Žy dai
figūruoja tik pasakojimuo se apie nepriklausomo s Lietuvos lai k us. Tad šis

užmiršima s irgi yra reikšmingas.

65

Su tuo galima sutikti, bet t;iip pat ginčy tis. Sovietme tis ga na dirbtinai sudarė tokią situaciją, kad žydt\ žudynės buvo trinamos iš kolektyvinės
atminti es, neįvardijant daiktlj tikraisiais vardais, nura šant žydusi „tarybinius žmones", o žudikus -

i lietuvi l\ ,,buržu azin ius

naciona listu s", kuri l\

dabar Lietuvoje nebėra, nes jie esą 1944 m. pabėgę su vokiečiais i Vakarus.
Kokie žydų ir lietuvių prie štara vimai buvo pastebimi socialinėje sfe roje - tai irgi svarb us mūst\ temo s klausimas, nes XIX amžiaus paba igoje
pradėti

reikš ti lietuvių tauti nio išsivadavimo judėjimo ne tik politiniai , ku lir socialiniai interesai. Ypatingai pa starie ji buvo svarbūs lie tuvių ir žydl\ santykiams , kadangi i daugeli gyve nimo sri čiq, kuriose domitūriniai, bet

navo žydai, krypo kylančios iš užmaršties lietuvit\ tauto s intere sa i. Žydai
buvo nepaprastai pastebimi to meto lietu vi t\ visuomenėje, ne tik dėl gausumo, bet ir tl\ funkcijų, kurias jie vykdė - žydai iš esmės sudarė vidutini
Lietuvos visuomenės sluoksni , kurio lietuviai neturėjo, tokiu būdu lietuviu i valstiečiui buvo neimanoma nesusidurti sav o gyve nime su žy dais, lietu vis tarsi priklausė nuo žydo prekybininko, skolintojo, pirkl io. Tai formavo antipatiją, atskirais atveja is ir netolera nciją.
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mie stuo se, priv ersti emigruoti į u žsienį, lietuviai a tsiµūrė nepavydėtinoje
pa dėtyje. 66 Nors caro valdž ia nuo 1864 m. leido žy dam s dal yvauti mie sto
dftmq ir teismt\ vei kloje, žydų elitui panaikino sėslumo ribą, tlj reformų
poveikis žydams nebu vo dide lis, jų va idmuo nepakito, nepakit o ir sociali n ė vieta - žydai ir tol iau atliko tarpininko vaidmenį. Jie tarpininkavo tarp
dvaro ir liaudies, o XIX amžiaus pabaigoje tarp kaimo ir miesto , tarp valdžios ir visuomenės. Tokia situac ija nemaži no tam tikrų itampą 67
Kaip lietuviai matė savo žydus buitinėje sfero je ir kokie buvo jų sa ntykiai? Lietuvia i, bodami val stiečiais ar dvarq darbininkais, su žydais su sidurdavo miesteliuose. Kaip jie tada atrodė? Tipiškame to meto Lietuvos
miestelyje gyven tojai žydai bu vo gausūs, pastebimi ir sva rbūs. Paprastai
tas mie stel is susidėjo iš dviejų daliq , kaip rašė M. Valančius apie Skuodo
mie steli- jis buvo iš krikščioniq ir žydų. Katalikq ūkininkl\ buvo 40, žydų
nesuskaiči uojamai daug. Žydai laikė karčemas, užsiėmė pr eky ba, katalikai
gi turėjo mūrinę bažnyčią ir tri s kunigus. 68 Tačiau to aiškia i per maža žydai buvo ge ri ama tinin kai - kurpiai, siuvėjai, skardininkai, stiklioriai,
kepurininkai, langų ir durt\ meistrai, statyb inin kai. Juos kviesdavo s tatyti
bažnyčias, žydai amatini nk ai gerai dengdavo stogus, paruošdavo s togt\
dangas, buvo daug geni stalių, mOrijo krosnis, valydavo kaminus, dėl to
žmonės, nelaikyda mi amatininkystės rimtu darbu , nevadindavo amatinin ko žyd u, o tik žy deliu , - rašė Ignas Končius69 • Šiuo atveju auten tiški yra
Plungės gyvento jo dr. Aleksandro Pakalniškio atsiminimai apie Plungės
žy du s, kuriuos jis paskelbė savo knygelėje „Plungė", išleistoje 1980 m. Či
kagoje. 70Panašiai tada atrodė ir kiti Lietuvos miesteliai.

Žydai ir lietuvini miesteliuose
16-ojo amžiaus an troje pusėje, kai Plungė palengva vir to iš ka imo i
mie steli, galėjo atsirasti ir pirmieji žyda i. Aštu onio liktojo amžiaus pradžio11

XlX a. antrojo je pusėje abi bendruomenės - lietuvių ir žydų - pa laipsniui jsijungė i modernizacijos procesą - žydai rūpinosi greitesnės informacijos gav imu iš užsienio, lietuviai pradėjo kovoti už savo kalbos vartojimą viešaja me gyvenime, vis aiškiau ėmė rastis pirmieji lietuvių ir žydq
įtampos židiniai. Bažnyčia konfrontuoja su žydų kontroliuojamu degtinės
monop olio tinklu. Prieš žydus pasisako ir pasau liečia i - 11 Aušros" ir II Varpo" leidėjai, korespondentai, rėmėjai, skai tytojai. Nega lėdami isitvir tinti

je jie jau
66

67

68
69

65

Virginiju s Savukynas. Žydo įvaizd is tradicinėje lie tuviq kultūroje: atvirkštinio
at spindžio kon st ru kcija / / Atrium. 1999. http:/ /www.atri um . It. Nr. 4.

70

pasistatė Plungėje

savo

sinagogą.

Vytautas Berenis. Bažnyč ia ir Lietu vos žydai - sugyve nimo , pri eš iškumo ir
supratimo istorinia i aspek tai // Lietuviq katalikq mokslo akademijos met ra štis (toliau sa ntrumpa - LKMAM). T. 14. Vilnius, 1999, p. 65-66.
Vladas Sirutavičius. Katalikq Bažn yč ia ir mod ern aus lietuvitĮ antisemi tizmo
genezė// LKMAM . T. 14, p. 71.
Ten pat , p. 72.
Ignas Končius. Žemaičio šneko s. - Vilnius : Vaga , 1996, p . 60-62.
Ale ksandras Pakalniškis. P l ungė . - Chicago: M. Morkūno spa u stuvė, 1980,

p . 35-49 .

46

ŽYDAI, LIETUVIAI IR HOLOKAUSTAS

Žemaičiai iš prigimties buvo ūkininkai, mie sto gyve nim o nemėgo, i

ji nesikėlė. Todėl, kai augo
soma Lietuva

Plungė,

perėmė nenonmlų

žydiška is miestais.

Plungėje buvo

augo ji žyda is. Besikuriant i neprik la u-

istorin i

palikimą

apie ket uri

-

lietuvišką kra štą

tūkstančiai gyventojų,

Daugiau jq buvo toli i laukus nu sidriekusioje Rietavo ga tvėje.
Turto atžvilgiu Plungės žy dai buvo labai ne l ygūs. jva iraus turtin-

gumo

laipsnių buvo,

pradedant

pasiturinčiais

linq arba

grūdq
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sav o krautuves atidary ti, ta čiau prekyboj e jie niekuomet nepa siv ijo žy dq", teigia A. Pakalni škis.71

su

ir ga l

80 proc. jq buvo žydai. Žydai buvo apgyvenę visą miesto cen trą ir didžią
sias gatves. Tik apie bažnyčią, kleboniją ir prie m iesčiuose gyveno žem aičiai .
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,

pi rkliais ir

baigiant tikrais varg šais, kurie duoną užsidir bd avo tu rgaus dienom is atvirame ore silkes pardavinėdami. Tačiau viena lytė b uvo žy dq bendruomenė
sociali niu atžvilgiu, luomq tvorom is nepersi tvarsč iusi . Ir pa tys turtingiau sieji žydai rūmq nesistatė ir savo namuose labai papra stai gyve n o.
Daugiausia jie buvo prekybini nkai. Beve ik kie kvienas vidutini ška i
pasituris žydas turėjo savo krautuvėlę, kurioje ūki ninkas ga uda vo viską,
kas namams reikalinga: žibalo, dru skos, sag q, indq , peili t\, degtukq ir t.t.
Tai buvo taip vad inamos smulkiq prekiq krau tuvės, v ėlia u kažkodėl imtos
vadin ti kolonialinių prekių krautuvėmis , nors Lietuva juk j okių kolonijų
neturėjo . Atskiros buvo geležies krautu vės, atskiros med žiag q rūbams, pavadintos galanterijos krautuvėm is. Buvo pora karčemų, buvo keletas arbatiniq . Arbatinėje ne tik arbatos išge rti ir pailsėti galima buvo, bet ir pyrago
nusipirkti. Buvo keletas didesniq krautuvi ų, jau p raturtėjusiq žyd ą Dar
turting esni buvo tie, kurie vertės i urmo prekyba, supirkin ėdami iš ž monių
linus arba grūdus . Buvo ir tokių, kuri e ne turėjo savo krautuvės, b et turėjo
vežimėli ir arklį, ir važinėjo po kaim us skuduru s supirkinėdami ir kartu
visokius smulkiu s dal y kėlius pardavinėdami.
Buvo žydų ir ama tininkq - siuvėjq , ba tsi uvių , stikliq. Buvo cinkininkų, kurie prakiuru siu s skardiniu s indu s užci na vo da vo. Vie ni važinė
davo po kaimus, pas ūkininkus sustodavo, kartai s ir ilg esn iam laikui apsigyvendavo, kiti mie ste savo dirbtuvėles turėjo. Siuvėj us ir bat s iu viu s
greitai išstūmė žemaičiai. Taip pa t ir kirpėjas žy das greitai bu vo žemai čio
n ukonkuruo tas. Tik fotografas Plungėj e, pats ger iaus ias, visą la iką buvo
žydas.
Visa prekyba - krau tu vės, karčemos, arbatinės, knygynas, va is tinė 
nep r ikla u somybės pradžioje buvo žydų rankose. Vėliau ir lietuviai pradėjo

Buvo ir gydy tojq žydq, iš caro laikq už s iliku siq , vėliau jie išn yko.
Turėjo savo s kerdyklą, kurioje gyv uli ai buvo ske rd ži ami paga l religinio
ri tu alo reikillavimu s . Jaučių ir karvių pirkti atvažiuodavo patys i kaimą.
Nupirktą gyvu l į ūkininkas turėdavo nuve s ti i skerdy klą. Buv o ir mėsos
kra utu vės, taip pat žydq rankose. Ūkininkai karvės priekinę dali išpardavinėdavo žydam s, o užpakalinę- mie sto gyventojams lietu v iams. Karvei
apsiver šiavus, ūkinin kas turėdavo prane š ti bet kuriam žyd ui ir gauti iš jo
žy di ška i parašytą ra šteli , pali udijim ą . Tik su tokiu raš teli u, liudija n čiu,
kad ver šis buvo jau vienos savaitės, galėjo ūkininkas parduoti ji žy d ams .
A. Pakalni šk is teigia, kad žydai labai skyrėsi savo išvaizda , aps irengimu. Retai kuri nebu vo galima atpažin ti iš vei d o. labiausiai žydą lietuviams išduodavo kumpa jo nosis ir barzda, nes dauguma senqjų nesku sdavo bar zd ų . Apsirengima s buvo ne kaip Cikininkq, geresnis už mi este
gyve nančių že maičių. Jeigu nebuvo galima pa žinti žydo iš išvaizdos, save
išsid uodavo kalba, nes nei vienas nemokėjo taisy klingai lietuviškai šnekė
ti, visi š nekėjo laužy ta kalba , kitaip ištardami gars u s, linksnius sumaiš ydami, galūnes pakei sdami , kaip žmonės sakydavo - ,,žydži uod ami", dažnai jte rpda mi žode li „ui". Svei kin davosi jie kitaip , ne krikščioniškai, o
žy d iška i, ne „tegul bus pagarbintas J ėzus Kristus" , o „labą dieną " . Tas
žy di škas pasisveikinimas vėliau išstūmė kr ikščioniškąjį ir lietuviq tarpe.
A. Pakalniškis teigia , kad žydai geri buvo ž monės, geros širdies ir
protingi, neužsigauną dėl niekq , nepyks tą be reikalo , kito žmoga u s ne užga ud avo, niekuomet nesikeikdavo, nenusigerdavo - gir tq žyd t\ nesimatydavo, tarp usavyje nesim ušda vo ir apskritai buvo ku lti:"
1ringes n i už vietiniu s kaimo ž mones .
Buiti es papročiai, kil ę iš religi niq reikalav imq , buvo dar vie nas stebuklas lietuvi11 valst iečiui- atvažiuodamasi ka i mą gyve nti žydas ats ivežd avo sa vo var iniu s kati lėlius maistui virti, lėkšteles, ša u kštus. Žemaičiq
indai galėjo būti „trefni " - nebuvo jis tu o tikra s. Vieni indai mėsiškam mais tui, antri pieniškam. Jeigu sumaišytq, indai pa sidarytq „ trefn i", maistą virda71

Ten pat , p. 35-49.
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vosi pa ts sau. Kiaulienos visai nevalgė, kaip kad katalikas neva lgė bet kokios mėsos penktadieniais.
,,Laidoh1vės jq nebfldavo iškilmingos, kaip žemaičiams iprasta buvo.
Greitai, lyg slapst yda miesi, lyg viešai rodyti s n enorėdami, nuskubėdavo su
grabu kapt\ link, ir tik keli žmonės iš pa skos tesekdavo . Krautuvininkai savo
krautuviq duri s tuojau užšaudavo ir langus užda rinėdavo, kai laid otuviq
eisena pro šali sk ubėdavo. Ir kapai žydq apleisti buvo, netvarking i. Bet nebuvo tvark ingi nė katalikt1 kapai Plungėje", - rašė A. Pakalni š kis. 72 /
Žydus krikščionys vadino žydai s, o visus kit us, kurie nebuvo žydai,
vadino ž m onėmi s. Kai sulodavo šuo, motina sakydavo vaikui: ,,Paveiziek
pru langą, kas tėn aten - žmuogus ar žyds". Žmogus nebuvo žydas, ir
žydas nebuvo žmogu s. Žmonės gyve no ir elgėsi kaip žmonės, o žydai gyveno ir elgėsi kaip žydai. Apsk ritai žyd ai valstiečiams buvo kitokie negu jie ir
elgėsi kitaip nei valstiečiai. Tas keistuma s pagi mdė posaki: ,,Žy d s vėsumet
yra atbals". Atrodydavo, kad žydas viską daro an traip , net skaito iš antro
galo. Žmogus valgydamas nusiima kepu rę, o žydas valgo kepurę apsimovęs.
Ir ne tuojau jis p atiki, kai jam ką sakai . ,,Benė esi žy d s, kad navierėji?" sakydavo žemaiti s, jeigu kas juo n et ikėd avo. Ir būdavo pasakojama, kad,
jeigu žydas paklau s tave kelio , ir tu ja m parodysi, jis nenu eis tuojau parodytu keliu, bet išties ranką i priešingą pusę ir vėl klau s: ,,Ui, ar ten ?"
Stačiai kitoks buvo žydas ir savo išvaizda, ir ½alba, ir papročiais, ir
elgesiu. Valst ietis tai aiškiai matė ir dėl to nebel a ikė jo žmogumi , ner etai
tvirtai tikėjo, kad žydas gali apkerėti, ,,sužavėti" žmog ų , da žniau s iai vaiką, kartais ir gyv ulj. Apkerėtasis pradeda keistai elgtis, negaluoti , sirgti.
Apkerėti gali tik tas žyd as, kuris tur i barzdą. Kuo didesnė bar zda, tuo ,
manė kaimietis, žydas yra pavojingesnis, jis turi mat yti apkeriamąji, turi i ji
ž i ūrėt i. Dėl to, kai pasirodydavo žydas sody boje, motino s sl ėp davo savo
vaiku s, kad žydas negalėtt.J jq ma tyti ir ap kerėti, dar bijota si, kad jt.Jžy das
nepagrobtą Žmonės buvo jsitiki nę, kad žy dai grobia vaik us ir juos nu žudo, sklido visokiausi gand ai, kad žydams, jų tikėjimui , jų religinėms apeigoms esąs reikalingas krikščioniškas nekalt o va iko kraujas.
Valstiečiai vienas kitą vadindavo pavardėmis, bet žydu s jie šaukdavo vardals: Maušas, Ickė, Šliom kė, Joselis, Majūris ir t.t. Kad žydas gali
turėti dar ir pavardę, jie beveik nė nežin ojo, ir nu stebdavo, kai vir š krautuvės durt.J savo gerai pa žis tamo žydo pamatyd avo užrašy tą keis.,!ą p avardę .
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A. Pak alniškis rašo, kad žydai būdavo nuolatinės pajuokos objek tu .
Ne žydu vadi nda vo žydą, o žydel iu . T as su ma žyb inimas irgi pajuoką implikavo. Tyčioti s iš žydclio, net jam į aki s, buvo papra s tas dalyka s. Ir žydas
dėl to neužsiga ud avo, o gal ir užsigaudavo, bet skaud ulj prarydavo ir užsigav imo neparodydavo:
,,Susirinkdavo , pavyzdžiui, sekmadieniais i žydo trobą jaun i kaimiečiai ir elgdavosi ten visai laisvai, į šeimininką dėmesio nekr eipda mi,
dar pasityči odami iš jo. Ir šeimini nka s akiplėšt.J lauk neišvydavo, ne s tai
bu vo klientai, kurie jo krautuvėje viską pirko.
O kai pasirodydavo žydas kaime, piemenys iš tolo imdavo jam ša ukti ,
tyčio tis, i patyčias vis kaip nor s kiaulę įte rpdami. Žinoma, žydas i tai visa i
nereaguodavo, tik nebe nt ji piemenys akmenimis apmėtydavo. Būdavo ir
tokių atsi tiki mų.

Prie panieko s žyda ms priklausė ir tai, kad jaučiams būdavo duodami žydiški vardai . O kar tais ir šunim s.
Kva ilu žemaiti s laikė žydą, pa juokos ver tu dėl sa vo kvailu mo, be t
kartu ir gudriu, kurio reikia nuolat sa ug otis, kad ta vęs neapgautt.j. Įėjęs i
krautuvę pasiju sda vo ne prieša is pardav ėją stovįs, o priešais apgaviką,
sukčiq, kuris tikr iausiai užsipra šys kelis kartus daugiau negu prekė yra „
ver ta. Išgir da vo prekę, sukel d avo žmogui norą ją pirkti, ir tik tada pasakydavo kainą. Pirkėjas, jeigu nebf1davo p a ts kvailas, kitus kvailais laiky damas, nu siju okdavo ir pa siūlydavo tik apie treč dalį paprašytos kainos ir
tada pra s idėdavo ilgos der ybos, s u rėkavimu , vienas an tro niekinimu, į kal
binėj imu. Žy da s po truputi ma žindavo ka iną, žmogus po truputį didindavo pasi ūl ą. Kar tais krautu vininka s pareikšdavo, kad jau nebegali da ugia u
nusileisti, kad žemia usia kaina pasiekta, ir padėdavo pr e kę atgali lentyną.
Bet, kai pirkėja s išei davo iš kra u tu vės, pasivydavo ji u ž keli t\ namq, stverdavo už rankovės ir tempdavo a tgal i krau tu vę. Ir vėl truputi n uleisdavo".
Pirkimas tad būdavo ilgas, net ir kokio n o rs mažmožio. Taip buvo iš
se no, taip pasiliko ir nepriklau so mo gyveni mo pirmais metai s. Kai vėl iau
ėmė s teigtis kooperatyvai, kur pr eki t\ kaino s buvo nu stat y tos, žmon ės prad žioje nėjo _ i juo s pirkti, nes ten nebuvo galima nusiderėti. Kooperatyvai
išgyve ndin o d eryb t\ paprotį ir iš žyd l\ krau tu vit.j.73
Apsišvietusiq tarp e buvo daug graži q kon tak tt.j, savitarpio suprati mo ir p aga lbo s. J. Tumo-Vai žganto novelėje „Pragie dru liai", pavai zda v u" Ten pat.

" Ten pa t, p. 35-49.
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siam e nelengvą lietuviq gyvenimą Rusijos imp er ijoje, lie tuviq spaudos draudimo laikus, pie ši ami du simpati š ki Žemaitijos mi es telio „politikieriai"

-

mėsininkas Seligma nas ir krautuvininka s Šumacheri s (v iet iniq vadi namas

lzrailovičius,

51
į

pirkl iai Moteli s ir Gersonas Olšvan ga i, ek s portavusieji

sienį medieną,

linus, taip pat arklius

eksportavęs Jesk

u ž-

ieli s Gamza (pa s tara -

Šuna ka riu), kurie di s kutuoja su vie tos lietuviq šv ies uolia is, iš kurių in teli -

s is sovietq iš tremta s į Sib irą s u žmona, ten ir mirė). Dau g ia us ia bu vo ama tinink q - trys kalvės, d ar s idabro ir va rio kalvės, buvo ke li mūr ini nk ai,

gen tas lietuvi s h erojus „ž inojo iš tisos savaitės pasaulio kroniką s u viso mis

tin kuotojai, langq

sm ulkmenomis ir žydų sumetimais , kurie, jis buvo prityręs, kone vis ados

a u deklq dažytojas, statybi nink ai, s taliai, s togaklojai, vandentiekio

pildės"

ninkai , baldq

(pokalbiuo se Vaižgan to aprašytas is heroj u s lietuvis gero kai s tebė

davosi, kad abu pašnekovai „neapsakomai nekentė ru st \ ir rumunų monar -

dirbėjai,

dirbėjai,

kailiadirbiai

ir batsiuviai,

kinkymq

mei s tra s,
darbi -

stikliai, ša ltk a lvi a i, elek trikai , radiotec hnika i, taip

chizmo už žydq gyve nam osios vieto s siaurinimą, už pogromam s pataika-

pa t buvo da ug siuvėjq, šoferiq, vežikq ir neši ką Zaksų šeimo s malūnas su
lentpjūve tiekė P lungei elektrą , buvo dar du kiti žy dq malūnai. Pasenę ama-

vimą

tininkai , Lie tuvai neturint socialinio draudimo , buvo priversti

ir daug už ką. Ypač gi už Lie tu vos valdytojtĮ //'l/SI/ caro] sauvaliavimą .

Keikė esam ą tvarką, gei dė jai,

kad nei lga i betruk u s, ji visai

jos ištisus kalnus visokit 1 visokiausitĮ blogybit().
viams gabenti cariz m o draudžiamą

74

s ui rtų, vertė

Žydai padeda

lietuvišką li teratū rą, ją

an t

lietudė l

s lepia,

vi-

suotinės kratos grėsmės įtaiso slėptuvę žydų kapinėse

rus suvaidina

tokią

pasipi kt inimo

kap inių

ir prie š caro ža ndaišn iekinim u sceną, kad ni ekas

daugia u nebedrįsta kiš ti į ta s kapines nos ies, n et piemeny s, ką jau ten bekiš
savo

nosį

vik riq žy dq iš anksto išbarti caro ža nd arai:

,,Šunakario už sigavimas ir įsižeidimas bu vo tikrai gil us, des p e ravima s tikrai baisu s. Jo barzda išdriko
lės,

balakona s visas

suskrudimo,
gėda

už

į

visas pu ses, m a rški ni ai bu vo be sagte-

žemėtas. Kalbėjo

iš tokios

gi lybės

š irdies, iš tokio jos

kad ne t Gin tautui (apysakosherojui li et11
v i11i- A. E.) pasidarė

krikščionis.

Ir visai nu oši rd žiai sutiko, tikrai, re ikia

būtinai

nu e it i

ir nusidėjimo žymės kons ta tu o ti." 75 O visa tai buvo sk irt a tik ta m, ka d ža ndarai nera stq kapinėse paslėptos draud ž iamo s lie tuvi škos literatūros. Šis
Vaižganto aprašy tas įvykis paremtas tik ra is faktais.
Lietuvoje tad visi gyve no gana ram q provi n cijos

gyvenimą, didelių

skriaudq nepa tirdami , pasibardami bei pa si ko liodami, betgi ve rslauda mi ir
prekiaudami tarpusavyje . Leono Olšvango pateiktais duomenimis,

iš maž-

daug dv iejq tūkstąpčių Plungės žydų buvo daug mažų krautuvėliq sa vinin kq, kurie pirkdavo skolon prekes ir laikydavo jas savo krauhtvėse, siūlydami
pirkėjams. Didesnės buvo tik kelio s. Turtingų ir pasiturinčit\ žydų nebuv o

daug- tokiai s buvo laikom i abu gydy toja i - dr. Siv as ir dr. Levi nas, dantų
gydytojai vyras ir žm ona Leibovičiai, advokatas

Rolnikas, vaistininkas

" Vaižganta s. Raštai. T. 4. - Vilniu s: Pradai , 1996, p. 116.
' 5 Ten pa t, p. 139-148.

elget auti ,

prašy ti aukq iš savo bendruomenės. 76 Iš kito s pusės būtent miestelių ku ltū
roje s užibo žydq šv iet imo, d ailės, muzik os ge n ijai , vėlia u tapę ži n omi ir
Europoje, ir Amerikoje.
Aukštaitijoje visa i panašus vaizdas. Ma žes niame u ž Plungę A u kštadvaryje

1925 m. gyveno 65 žy dq šei mo s ir ma ž daug tiek pat

nežydų

še imą

Iš viso bu vo 272 žy dai, 139 vyrai (52 proc .), iki 6 metų buvo 42
vai kai, 14 nuo 6 iki 10 m etq , 12 tarp 10 ir 14 metq amžiaus , nuo 15 ik i 20
metq amž iau s jau n imo buvo 36 (13 p roc.) Vidutini šk ai šeimoje buvo 4,5
asmens, 2,5 vaiko še imoje. Vaikų sumažėjo, lygin ant su ikikariniai s metai s, nes d ideles šei ma s tapo s un ku išlaikyt i, gims tamumą neigiamai

pa-

veikė

ir karo metai.
Pagal profesij ą aukštadvariečiai atrodė taip : 17 krautuvių savin inkq, 17 am a tininkq (5 si uvėjai, 3 ka lv iai, 2 batsiuviai), keli ki rpėjai, dažytojai, 4 sta tybin inkai, 2 vilnq vėlėja i, kvaso darytojas , ketur i mėsininkai, 3
neš iojant ys preke s pardavėjai, 4 „ laisvo oro direktoriai ", 3 si nagogos šve ntik a i - rabina s, skerdikas, kuri s drauge buvo ir kan tori~s, ir sinagogos tvarkytoja s, kuris drauge buvo ir melamedas , du Talm u do s tt.1dentai, vie n as
p irtininka s, felčeris ir kiti. Dirbančit\ bu vo ne taip jau ma ža i, 25 proc. n u o
vist\ žy dq s ua ugusi q asmenų, be to, keli asmenys mokėsi verslo pas žy dus
ir pas n ežy dus. Ne bu vo v isi turtingi, todėl labai verti no finansinę gimi niq
iš Amerikos paramą. Dar keli vertėsi vež iodam i kele ivius
tį ir a tgal.
7'

77

i gele žinkelio

Tač iau užsiėmimai ir profesijos n ereta i keisdavosi,

s to -

žiūrint ko½s

L. Olšvango atvira s laiškas Musteikiui . Kn.: Aleksandras Pakalni šk is. Praeitie s
atgars iai. - Čikaga: Išleido A. Pak aln iškis, jr. , 1988, p. 14- 15.

n Hirsz Abramow icz. Prafiles of a los t World . Memoirs of East European)ewish Life
before World War JI. - Detroi t: Wayne Stat e Univ ersity Pre ss, 1999, p. 79-80.
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buvo pareikalavima s. Tas pats liečia ir parduotuviq skaičiq • jei paklausos
kokiems nors dalykams nebūdavo, tokia sm ulki krautuvėlė u žsidarydavo
vis;im ar trumpe sni;im laikui.
Aukštadvaryje iš 65 šei mt\ net 32 l;iikė kilrvcs , vieną ar keli;is. Pen kios šeimos laikė vien ą ožką, devyni turėjo arklius, t;ičiau n iekas ne u žs iėmė žemės ūkiu, 10-15 žyd q tik dirbo savo darž uose, augino bu lves, bu rokėlius ir kopūstus. 22 šeimos auginosi d aržoves p rie pa t savo nam q, bet
juos papras tai p ri žiūrėjo ta rn ai nežy d ai. Bulves žyda i augi no va l s t iečiq
laukuose , už tai jiems atsilyg ind amai pinigais ar savo ga min iais. Keliasd ešimt šeimq dar gyve no pavieniu i: kiemq laiky toja i, arenda tor iai , kalviai ,
mal ūni n i nkas, bet jie palaipsniu i sum ažėj o d ėl vykd omos žemės reform os,
persikėlė i miestelius, emigravo. 78 Mies teliq žydai s tengėsi tu rė ti savo n amus, Aukštadvaryje atskiru s namu s turėjo 37 šeim os (57 pr oce nt ai žy dq
šeimq), namai s tatyti ant val s t ieč iq žemės, u ž kurios nu omą jiems bu vo
mokama. 23 šeimos namu s nu omavo, šie bu vo ned id eli, tik d eši mt iš jq
turėjo daugiau nei d u kamb arius.
Jaun imas kėlė senimui ne tik žaves i (isteigė b iblio teką), bet ir rūpes
či u s - pradėjo skus ti barzda s, tu o sukeldam as si nagogoje d ide liu s triu kšmu s, kad jie dabar „atrodo baisiau nei gojai", ka i ku rie prad ėjo rūkyti, ta čia u da r ne atvirai, o pa sislaps tyda mi, miške lyje. Per tradi cin ius žy dam s
šeštadie nio pasiva ikščiojimu s ne visi nešiojosi laz deles, vaikinai ir merg inos šeštadie n iais pradėjo kartu išky lauti į miš ku s, ne šd am ies i an tklod es,
knygas ir m a i stą, - tai jau bu vo n e rimą keliantis daly kas. Tač i au, ano t vieno Aukštad vario aštrialiežu vio, ,,Nesv arbu , ką jie neš asi į mišką - tai tik
pusė problemos. Tikra prob lema bu s, kai jie prad ės at sineš ti iš miš kq " .79
Kaip ir kituose miesteliuose, taip ir Au kštadv aryje, nauja aistra tapo
futbolas. Susi kūrė „Maka bi" sp orto grupė, jie taip pat fiziškai lavin os i, tačia u visas laisvalaikis buvo skirtas driblin go su kamu oliu tobulinimui , jie
kviesdavosi žaisti kih.\miesteliq „Makabi" komand as .80 Man o tėvas (g im ęs
1923m .) pasako jo, kad Vaiguvoje (Šiauliq apskr itis) emocin g iau sias m omentas b ū d avo futbolo varžybos tarp vie tos žydų ir lie tu v ių kom andq , kurių metu, supran tama, švent as reikalas abiem p usė m s buv o „p ak au sty ti"
geriausius varžov ų ža i dėj u s.
Ten pat, p. 82-83.
Ten pat, p. 85.
"' Ten pa t, p. 85-86.
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Iš kaimo į miestą atvažiavusiam žmogui reikėjo kur nor s sustoti.
Pagal žemaitišką žodyną - jam reikėjo „gaspa d os". Tokiais „gaspadninkais" buvo žydai. Į žydo jėpkę (akmenimis grįstas kiemas) žmogus jvažiuodavo, priri šd avo ir pašerdavo arklį ir eidavo į žydo trobą dai ktų pasi dėti,
pasiš ildyti, pasisėdėti. To paties 2ydo krautuvėje jis ir reikalingas prekes
n usip irkdavo . Kiekvienas žmogus turėj o savo „gaspadnin ką ", ir kiekvie nas n edidel ę krautuvę ar arbatinę tu rįs žydas turėjo savo nuo latinius klientus, pas ji „gaspadoje" sekmadieniais ar turgaus dienomis s ustojančius, jo
kra u tuvėje perkanči u s, jo a rbatinėje valganči us. Savo „gaspadni n ko " kraut u vėje perkant, nė derė t is dėl kainos taip labai nebereikėjo, nes nuo savo
kliento žydas nemėgindavo nuplėš t i.
Tie pirk liai, kurie krau t uvių neturėjo, bet su p i rkinėjo linu s, grūdus
ar gyvu lius, sekmadienių rytais stoviniuodavo netoli švento riaus ant ša ligatvio, klebon ijos patvoryje, kad į bažnyčią einančius ūkininkus susitikti
galėtų, suži noti, gal tu ri ką parduoti didesniais kiekiais. Po to patys į kaimą
nuvažiu odav o nupirkti. Sup irkinėdavo iri turgų atvežtus linus bei sėmenis.
,,Žydai Plungėje vedė savo atskirą gyvenimą, skirtingą nuo krašto,
kuriame gyveno. Plungė buvo taryt um žydtĮ sala viduryje Žemaitijos. Turė
jo jie savo bendruo menę, savo kalbą, savo papročius, savo tikėjimą. Su žem a i čiais nesimaišė, ir nu tautėti jiems jokio pavojaus nebuvo. Mišriq vedybų nebuvo. Buvo tik vienas atvejis, kai žydas vedė žemaitę ir ta proga p ats
pe rėjo į katalikq tikėji m ą. Iš žydt\ bendruomenės iškrito jis staiga ir visiškai. Ir Plu ngėje nebegyveno, pas id a rė Clkini nk u.
Kraujo maišymos i daug atvejq bu vo, kai n e tekėjusi neturtinga me rga itė sus ilaukd avo vaiko nu o žyd o. Bet toks vaikas, ir vėl i au žmog u s, su
žydų bendr uomene nieko bend ro ne tu rėdavo.[ ... ] Plungės žydq ben d ruomenės vis um a visą laiką pasi liko žydiška ne tik savo tikėjimu, be t ir kultū
ra, ir k,1lba. Ir taisykli ngai lietu viškai šnekėti žydai niekuo met neišmo ko", rašė Pakalniškis. 81
Aukštadvaryje, kaip ir da ugumoje miesteliq , žydq santykiai su krikščion i m is pap rasta i buvo geri, taiki ngi. Vietiniai žinojo, kad žydai prekia uja, siu va rūbus, daro vežimus , pasagas , skrybėles ir t. t. Jie pa žinojo daugeli
ir asmeniškai, gerai žinojo, kas yra kas. Atsiradus nes u tarimui su žydu

;&

19

" Alcksa nd rns Paka lniški s.

Plungė ,

p . .J6-49.
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krikščion is

paprastai eidavo skqs tis rabinui, net jeigu tai buvo

„ M 0S Ų ŽYDELIAI ": LIETUVIAI IR Ž.YD/\1 - KAIMYNAI
pin ig inės

sutartie s reikalas. Žydai pajuto spaudimų, kai vietiniai lietuviai pradėjo
kurt i prekybos kooperatyvus, tačiau, kad angi pas žydą buvo galima nu siderėti, gauti prekę bargan - lietuviq kooperatyvai žydq parduoh1viq nen u konkuravo. Kilus reikalui ką nor s spręsti s u ivaira us plauko valdininka is,
žydai naudoda vo paprastą pri emonę - pa lankaus sprendimo pagreit in im o
labui i vald ininko kišenę tyliai isliuogavo buteli s degtin ės arba šlamanty s
litai. Blogiau buvo mieste liuo se, ku r valdi n inka i buvo nepaperkam i, ir žydai gaudavo bausmes už an tisanitariją, saval aiki valstybinės vėlia vo~ n eiškėlimą, taisyklilĮ nepaisymą ir pan. Du Auk štadvario mi este lio žyda-i buvo savivaldybės nariai s.82
Ta čiau nepriklausomybės

lai kotarpiu miestelilĮ vaizdas, ypa tin ga i
sfera , palaipsniui keitėsi . Apsilankęs Lietuvoje 1936 m. žy dq
sociologas Jankevas Leščinskis pastebėjo, kad Šia ul iuose, Panevėžyje, Vilkaviškyje , Kybartuo se ir kituose miestuose ji nusteb in o a ts iradęs so lidu s ir
saug us lietuvių prekybos imo n i lĮ tink las, kurio anksčiau neb uvo . Jauni lietu vili prekybininkai sudarė dideli kontras tą pagy venu siems, dėl toki q pasike itimq nepaprastai susijaudinu siems žyd l! prekybininkams, kurie iki
tol mono p olizavo prekybą rūbais , urmo prekybą ir kitas s rit is ir lietu viq
įsiverži ma s į prekybos sfe rą jiems simb olizavo naują erą.83 Daugelis profesijlĮ jau pasirodė „lituanizuotos", d ėl to daug elis žy dq ne matė perspektyvos gyve nt i Lietuvoje. Trad icinis žydtĮ mi estelio vaizdas ir amatai iro, nyko. Amžininkas taip aprašė Balbier iški: ,,Pa skutiniai s 3-4 metai s ma ždaug
10 žydų parduo tu viq užsi darė, kitos, su pu stuščiomi s lentynomis, gali tai
padaryti tuoj pat ar po kel ilĮ savaič ių .. . Kaip čia galima užs idirbti pra gyvenimui? Tėra vos keli amatin inkai, maž dau g dvig ub ai ma žiau n eg u prie š
karą. Prekybos, a nksčia u žyd ų mono poli zuotos, dab ar yra Jud enrein (vokiškai- bežyd11-A. E.). Nebėra nei vieno žyd o kalvio, nei vieno da žy tojo,
batsiuvio, jlĮ vietas nesenia i užėmė lietuviai ... ŽydlĮ dailidės mieste lyj e
me tlĮ metais nega udami darbo turėjo sutikti d irbti padi eniais darbininkais
dirbtuvėje. " 64 Tačiau lietuv iai net apie 1937 m. i situaciją žvelgė k itaip:
kaip itin nepalankią lietuviams. K. Čaplikas Jurbarke ragino lietuvius eiti į
prekybinė

" Hirsz Abramowicz. Prafiles of a los i World, p . 95-96.
"' Ezra Mendelsoh n. The Jews of East Centrai Europ e be twee n the Wo rld War s.
13loo mington : lndiana Unive rsity Press, l 987, p. 236.
" Ten pat, p. 237.
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verslą, p reky bą

ir ardyti žydišką monopolį. Daug kas kratėsi to, sakydami,
kad žydlĮ rank ose kapitala s ir pa tirtis, nes visa prekyba Jurbarke liko žydq
ra nkose - jiems pr ikla u sė elek tro s stoti s, malūnas, Nemunu kursuojantys
laivai, kinas, vaistinė, beveik viso s parduotuvės. Lietuviams besteigiant a udiniq pardu otuvę (mies te buvo se pt ynios žydq audinilĮ parduotuvės), ce ntre nebuv o ga lima gau ti patalpq išsin uomuot i, nes žydai draugiškai blokavo būsimą konkuren tą, bandė s užlugdy ti jq verslą eko n omiškai. 85 Tad
ekonominė s konkurencijos, si tuacijo s suvo kima s irgi ne papras ta i skyrėsi.
,
Nepriklausomybės metais išliko ir dideli religijos, tradic ijq skir tu mai:
„Penk tadieniais saulė l ydžiu vienas žydas imdavo šauk ti per gatves
eidamas. Kažką žydiškai, nes uprantamai. Tai buvo ša uk lys į sinagogą, panašiai reiškęs tą patį, kaip varpas katalikams. Išgirdę ji visi tuojau už d arydavo krautuves. Gre itai po to pamat ydav ai žydus, ypač senesni us, beeinančius
si nagogos link, s u tam sia pagalvė le po pažastim . Kam teko būti sina gogoje
mald os metu, pasakodavo, ka d ten d idelis triukšmas, kad kiekvienas kalba
savo malda s indivi duali ai ir ga rsiai, bet kur į kampą nusisu kęs, pirmyn linguoda mas. Tokį jq meldimąsi žemaičiai vadi nd avo „žydt1 bakalerija". ,,Kaip
žyd q bakalerija", -sa koma būdavo triukšmaujančius žm ones pamačius.
Kai ama tinin kai žyda i apsigyvendavo kaime pa s ūkininką, jie ten ir
savo po terius kalbėdavo . Kiekvieną va karą sa ul ėlydžiu žydas stovėd avo
kampe apie pu sva landį, į s i eną n u sisu kęs, pirmyn linguodamas, nes u prantama kalba kažką giedodamas, taryh1m aimanuodamas, ir kar tas nuo karto
odinį diržą apie ra nką vyniodama s ir vėl nuv ynio damas , prie kakto s kažką
p ris irišda ma s, tokį ket ur kam pį juodą d alykėlį, kuris prie to paties litur g inio d iržo p ritvirt int as buvo. Kaimiečiai žiū rėda vo į besimeldž iantį žydą ir
sakydavo: ,,Kuoki viera, tuoki ėr apiera (koks tikėj imas, tokia ir auk a)".
Ži nant ano meto stip riu s religiniu s įsitikinimus ir su tuo susijusi u s
bendra v im o nepa togum us, palaipsniui apmirdavo net tradiciškai „žy di škos " prof esijos - taip greitai išnyko žydai siuvėjai, siūdavę ir tuo met u
gyvendavę pas žmon es, nes nebe liko vargo su valgymu. Mat religingi žygai
valgė tik košcr maistą . Visos šven tės, net viešiausiosvestu vės, vykdavo
., Kaziem ieras Čaplikas. Sa ugojau žmoni q gyvybę ir t urtą / Pr isiminimai. Vilni us: Atmint is, 200 1, p . 103-105.
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tarp savo tikybos žmoniq - katalikq , cvangelikt\, pravo slavq , žydq, n et
kviestieji i vaišes, i bendrą linksmybės srautą neisi sukda vo. Košer mai sta s
buvo didelė kliūtis svečiavi muisi. Jurgi s Jilnkus pri simena , jog ga na turtinga kaimynė norėjo pasikvies ti i dukter s vestuve s turtingiausią apy linkės
miško pirkli Kap laną, tačiau apgailestavo ne gal inti , ,,nes jis nesės prie to
pat ies stalo. Viskas, ką mes va lgom ir iš ko valgom , yra ne košer". Siena tarp
religijq neleido arčiau žmonėms susibe ndrauti , bet tai nebuvo kokia neapykanta , o tik skirtingo s gyve nimo taisyklės" 86 . Dėl to vieni pas kitu s retai
sveč iuodavosi, atskirai švęsdavo svarbias šven tes, ir jaunima s link smin davosi atskirai , žydai būrėsi i sav as sporto ar kultūrines orga nizaci ja s.
Religija ir kulto pastatai taip pat buvo sk irtingi , nepaisant to, kad
krikščionybė buvo kilusi iš judaizmo, kad prad žioje ji tebuvo judaizmo sekta, kad krikščionybės laikq apaštalai buvo tik žydai, kad ir pat s Kristus bei
jo motina Marija- žydai. Sunku buvo tikinčiam katalikui susitik ti su žy du geras katalikas , eidamasi bažnyčią kepurę nu siima jau šventoriuje, žydas
net sinagogoje su kepuraite. Kiidikius ka talikai krikšt ija švęstu vandeni u ,
žydai to neturi, o berniukus kažkodėl apipjausto, o mergaičit\ kaip ir nepastebi esant gimusią Žmonės laidojami karstuose, žydai i kapines karste tik
atvežami, laidojami be karsto. Žydai švenčia tik paskutinę, septintą savaitės dieną - šabasą, hebrajiškai sabbat, lietuviai švenčia Kris taus pri sikėli
mą , žydai jo visai nepripažjsta, neh1ri jie ir skaičiav i mo metq nuo Kris taus
gimimo, Šv. Kalėdq ir Velykq. Skirtumas aprangos dideli s, ypač žydq vy rams einant i si nagogą.
Tai atsispindėjo ir pasąmonėje, pakla u sus lietuvi, kiek žmoni t\ gy vena miestelyje, atsakydavo, mū sq tiek, žydq tiek. Į „mūs q " jeidavo ir kiti
nelietuviai , bet krikščionys, tik ne žydai. Žydai pana šiai atsakydavo žy dams -jiem s „kiti" buvo gojai, svetimi, jq suprat imu - pagonys. 87
Net linksmiausios šventės dėl tokiq didelių skirtumų jnešdavo tam
tikrą šešėlį lietuvių ir žydų kasdieniame gyvenime. Lietuviq užgavėni q šventės nežinia dėl kokių priežasč ių, ypatinga i pers irengėl i11 ir kauk ininkl\ pa sis maginimai kaimuose ir mies teliuose , pa laipsniui įgijo gana „žydišką"
a tspalvį (nežinau kodėl, bet man asmeniškai tie persirengėliai vaikystėje
.. Jur gis Jankus . Kaltinim ai ir ap si ka ltinima i // Draugas (C hica go), 1979 m.
sau sio 27 d. (kultūrini s priedas) .
87
A. Zub ras. Žydai Lietu vos rėmuose// Pasa ulio lie tuvi s (Chicago). 1987 bi rže lisliepa, p. 20-2 1.
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kėlė siaubą, jq bijod ava u) . Persirengėliai nere tai rėdydavos i tiesiog „žyda is", ilgomi s nosimis, apsigaubę išv irkščiais avikailiai s, išs idažę ve idu s,
eidavo tad rėkaudami nu o namo prie namo, veržda mi esi i vidų, va izduodami grėsmingas ba idykles. Pvz., ,,žyda i" ne ša negyvą va rną ir kaišioja
moterim s: paži ūrėki t, ar dės kiau šiniu s. Pats atsa ko: ,,Ryto j dėjo, vakar dės
(atvirkščiai viskas - suprask, kalba kaip žyd ai). Žydas g iri as i: ,,Ui, aš esu
bago t;is, ka i šauk šta kots. Ui, aš turiu penkis valak us žemės, unt viško api e
kubilą". Prašo gaspadinės, ar neturinti „begždinikil\" merginų, t.y. se nmerg il\ parduot , č iumpa jas, gau do po namus, tikrind am i ar gerai nupenė
ta8". Pers irengėlio kalba „žy džiuojanti" , imituojanti g irdėtu s netai sykli ngai, su akcentu kalbančiu s lietuviškai žy d us. Rytais po namu s vaikšto
persire ngę „žy dai " vaikai , po pietų suaugę. K a ukės daug iausia medinės,
apsirengę kaip žydai ir vaidina žydus, šneka nebūtu s daik tus, ką nor s si ū
lo, kaulija, moterys papra stai rengia si vyrų rūbais, vyrai - moterq, vei dai baisi se miti škLĮ ve ido bruo žq parodija, didžiulė nosis, bar zda , ūsai , didel ės
k upro s iš šiaudl\, pa si ima lazda s. Pri e nosie s ka ukėje papra sta i įtaisytas
vinuka s, kad bučiuojantis jdu rtq. Su More (Kotre) paprastai ei na „žy dai ",
80
Morė- visli žy dq motina.
Etnografas Jonas Balys aiškino , kad žydai buvo mėgs tam i u žgavė 
nių persirengė!itĮ per sona ža i, nes visur liaudi s mėgsta pasijuokti iš k ita taučių ar kitatikių. Jis pats negalėjo pa aišk inti , kodėl „žy dai " yra Morės
vaikai , spėdamas, kad visa pas lapti s būdavo kaukės, kuri os se niau va izd avo demoni škas būtybes, dėl to visos tauto s tas kauke s stengėsi padaryti ku o
bai ses nes . Kai buvo p amir šta kaukiq - demonq pras m ė, tai im ta kump anoses ir bar zdo tas kauke s laiky ti taip da žnai ma tomo žy do vaizdavimu . Taip
ir pati Morė buvo su žydinta. Būta sa ky mq , kad užga vėn i ų metu e inama
žydais, kad per tuos metus gerai sektqsi su arkliais, ,,žydam s" ūkininkai
dėl to du odavo pinigt\ , vaisi t\ ir va lgią 90
Taigi net liaudiškq švenč i11 metu žydas apskritai buvo demonizuojama s, juokin imui pasirinkta pra sta i lietuvi ška i ka lbėjusiq žydq tarsena, maniera . Ir nors tai buvo tikrai nekaltas žai dima s, ta čia u tos vaikštynės patiems žydams negalėjo kelti žav es io. Juoba kažkokj sudirginimą,

Balys. Lietuviq kalendorinės š v e ntės. Tautosakinė med žia ga ir aiš kin imai . - Silver Sprin g, MD: LietuvitĮ tautosakos leidyk la, 1978, p . 31-32.
Te n pa l, p. 33-3 6.
Ten pat , p. 36.

AA Jonas

89
90
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tai atne šda vo ir pati ems lie tu via ms. Velykų na ktį daug e lis

Valstieti škos taut os sugyveni mą su prek yba, vers lais ir tarpini nka-

tikinčiųj ų praleisda vo bažnyčioje. Po bažnyčią laksto Kris tau s kankintojai ,

velniuk ai ir, aišk u, persirengę „žydai " . Tie ba žnyčioje daro visok ias išdai-

vimu besiverčiančiais žydais nu lėmė istori nės aplinkybės. Taip ja u bu vo
istorij os nul emta, kad lietuviai ir žyd ai gyve no savo a tsk iru s gyve nimus

gas su užsnūdusia is - paima veršio uodegą ir brauko per veidą, kitiems

dėl abiej ų

paki ša ma po nosimi amoniako van den s, kita s su pa sidar y ta varna kapo ja
visus snap u. Per
čias

sumą

„žydai " guli bažnyčios gale kryž iumi. Į kita s ba žny-

„žydai " ateina rytais su

kopėčiomis,

kirvi u,

kūju.

Kai

žmonės

eina

pus iq išs kirtinum o: lietu viai- vals tietiška ta uta , beve ik be bajorijos, nutautu si q, pra ktiškai polo ni zuotq per kelis am ž ius ar istokratq , be
prek ybininkq ir verslo luomo, o žy dai be nenykstančio ūk inio išs kir tinu mo , kurio paty s jie negalėjo pakeisti. 93

apl ink bažnyčią, jie eina prieš žmone s su tais pasiimtais daiktai s.

91

Vieninte lis panašiausias dal yka s, kuri s buvo tarp

žydų

tai - mais tas. Žyd ų maisto pagrinda s - tai du produktai: juoda duona ir
bulvės,

iš daržovių labiausiai paplitę rūgštynės, kopūstai ir barščiai. Fak-

tiškai rūgštynių sri u?a ir silkė buvo vien in teliai pagardinimai

prie š tradi -

cinį žyd ų m aistą.

Sriubą

niausiai ir

valgydavo per pagrindinius pi etus , Lietuvoje tai buvo da ž -

pu sryčiai,

ir

pietūs

· valgo ma su du ona ir bulvėmis, sriuba pagardinama
tad ji tapda vo dar

rūgštesnė.

kopūs tai būdavo

paruo šia mi žiemai

Daugelis

moterų

bulvės,

girą. Burokėliai

patiekalai

paprastų žydų

kartai s jos va lgytos net tris kartu s per

buvo

pienu arba grietine,

darydavo

s tatinėse. Mėsiški

daugiau sia iš vištienos. Tačiau pagrindinis
tai

rūgštynių,

kartu, sriu ba, daugiausia

dieną,

ir

būdavo

patiekalas

-

verdamos, kepa-

mos ir t. t.
Žinoma dainelė tai gerai iliustruoja:

Zuntig bulves,montigbulves
Dinstig 1111mitvoch - bulves
Donerstig undfraytig- bulves
Shabesin a novine, a bulvekugel
Tačiau geros šeimininkės

Sekmadienį bulvės, pirmadienį bulvės
Antradienį

ir trečiadienį-bulvės
Ketvirtadieniir penktadieni- bulvės
Tik šeštadieninaujiena- bulvi11kugelis

iš bul vių padarydavo

daugybę valgių,

ku-

rie kartu su duona buvo geriausias dalykas užkimš ti visuomet alkanų vaikų pilvukus. 92

" Ten pat, p. 84.
92 Hir sz Abra mo w icz. Profil es of a los t World , p . 100-103 .

Žydai ir Lietuvos va lstybės atsikiirimas

ir lie tuvi t!

XX amžiaus prad žios istor ija gerokai pakei tė lietuviq ir žy dq s ituasantyk iu s ir, beje, labai teigiama pr asme lietuviams. Nepaisant iš kilusiq naujq , bet įveikiamų problemq , aplinkybės bu vo palankios ir Lietuvo :,,
žydams. Visq pirma atsirado naujas faktorius lietuvių ir žydq santyk iuose -tai Lietuvos vals tybė, kurią kurti padėjo ir žyda i, ypatingai jų intel igentij , 1.
Dalyvavo žyda i Lietuvos Tarybo s darbe 9~ , Versa lio arba Paryžia us Ta ikos
konferencijoje po I pa saulinio karo , žydai bu vo ge ri sąjungininkai Vilniaus
byloje su lenkais, nes Lietuva galėjo tikėtis pri rišti Vilniq prie Lietuvo s p irmiausia per gausius ir įtakingus žy dq gyventojus. Žydai sava no riai kar iavo nepriklausomybės karuose.
Lietu vos delegacijos Pary ž iau s Taiko s konferencijos na riu bu vo Simonas Rozenbaumas, darbavęsis nau di ngai, lenkdam as palankiai ta rptautinę nuom onę Lietuvos pusėn. Tačiau siekiant gauti tarptautinit1 :z ydų
organizacijq palankumą reikėjo ir kai ką paža dėti. Ir pasiūly ta buvo išties
nemažai , tačiau Lietuvos izoliacijos sąlygomis tai bu vo grieb imasis ui: šiau do - tad pažadus žy dam s reikia laikyti dau gia u taktikos reikalu bei siekiu
kuo nor s rišti pri e Lietuvos neli etuvi šk ai kalbančias ryt ines žeme s, i kurias
ciją,

Lietuva pret endav o.
1919 m. rugpjūčio 5 d. Lietuviq d elegacija prie Par yžia us Taikos
konferencijos jteikė laišką Žydq d elegacijq komitetui dėl žy dq p a dėties
"So lomonas Ata mu kas. Lietu vos žyd11kelias , p . 103.
" Lietuvo s V a l s t ybės Tarybo s protokolai 1917- 1918 m . Dok um entq ri.nk iny s /
Sudarė Alfon sas Eidinta s ir Raimunda s Lopata. - Vil niu s, 1991; Ša r·ftna s Lie kis . On Jewi sh parti cipat ion in the Tar yba in 1918 / / Lithu ani an Hi storical
Studie s. Vol. 4 . (Vilniu s: Lith u anian !t1stitut e of His tory) , 1999, p . 62-8 2.
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Lietuvoje. Tas laiškas vėliau pavadintas „Pa ryžiaus deklaracija". Jam e
nurodoma , kad žydai Lietuvoje turės politi kos , piliečiq ir tautos teises, da lyvaus vyriausybės ir teismq įstaigq veikloje, turės žyd q rei kal q mini steriją; proporcingai pagal gyventojq skaičit\ dalyvaus įstatymq leidimo įstaigt1
darbe ; t urės teisę vartoti savo kalbą susirinkimuo se, spa udoje, teatre, mokykloje, teismo ir vyriausybės įstaigose. Lietuviq kalba yra valstybės kalba,
kurią privalo mokėti ir žydai ir kurio s tur i būti mokoma mokyklo se. Niekas
nevaržys žydams švęsti šeš tadieni ir nedirbti ki tq jq šve nčiq dienomis. Rabinq teisės tampa lygios kaip ir kitt1 tikėjimq dvas inin kq. Žydq vidaus
gyvenimui pripažįstama autonomija: tikybos, šalpos, socialinė s apsa ugos, švieti mo ir apskritai dvasinės kul tū ros sr ityse. Žydq au tono mijos organus
sudaro vietos bendruomenės ir jq sąj un ga. Autonomi jos orga nq sprendimai privalomi visiems žyda ms. Jie gali dėti atskirus mokesčius savo na l"iams. Žydai gaus valdžios subsidi jas tuo atveju, kai jos b us teikiamos ir
kitų tautinių mažumų bendruomenėms, proporcingai paga l žm oniq ska ičių. Mokslas žydų mokyklo se privatus ir nemokama s. Žydq auton omija
bus apibrėžta įstatyma is ir pagrindiniu jstatymu - Konstitucija. 95 Tuo bū
du žydams Lietuvoje buvo pažadėta ne tik politinė, bet ir pilietinė teisi q
lygybė ir plati tautinė savivalda.
Paryžiuje ši deklaracija buvo sut ikta atidž iai ir priimta kaip tam
tikra chartija, žydų spauda ją kėlė kaip pavyzdį kitoms Europos vals tybėms. Lietuvos reikalus gynęs Simonas Rozenbaumas susitikimuose suki tq ša,lių žydais, diplomatais, vadova udama sis Lietuvos intere sa is, kėlė Vilniaus priklau ·symo Lietuvai klausimą, akcentuodamas, kad Vilnijos žyda i
nesutiks priklausyti Lenkijai, kad su Lietuvos va ldžia žy dai turi sutartį ir
su lietuviais nuo seno gerai suta ria.96 Ministras pirmininkas E. Galvanauskas 1919 m. gruodžio 6 d. patikino žydus, kad bus laikoma si pažadų ir bus
prip ažin tos demokratiškai išrinktos žydų bendruomenit\ tarybos.
1920metų sausio 6 d. jvyko pirmoji nacionalinė Lietuvos žydų tary (suvaž iavimas) Kaune . 200 balsuotojų rinko vieną atstovą. Iš

bų asamblėja
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viso buvo išrinktas 141 asmuo. Daugiausia vietq turėjo sioni stai (61), Achdutas (54), folkistai ir Poa lei melakha (23), ki ti 3 vie tas. Komunistai žy dai
nacionali nės asamblėjos darbe nedalyvavo. Ji išrinko Nacionalinę Tarybą
iš keturiq naritĮ kaip vykdomąji organą. Užsie nio reikalų ministras A. Voldemaras kalbėdamas joje prisistatė žydq draugu ir sakė, kad Lietuva nori
du oti ne tik politines, bet ir tautines teises žydams, kad jis supranta žy dų
tautinės au ton omijos sieki us. Žydai turėjo daug vilčiq, daug planų, 97 ta čiau vienas svar biau si q dalykq, kurio nepadarė suvažiavimas - nesugebė
jo įsteigti vieningos žydų mokyk los sistemos. 98
Gavę Lietuvos va ldžios pažadą turėti tokias plačias teises, žydai
tik džiūgauti, ir ne tik Lietuvoje-Europoje tokios vietiniq gyventojq
ir vietiniq žyd tĮ intere sus tenkinusios valstybės dar nebuvo. Lietuva, pagal
duo tus Paryžiuje paž adu s žydams, turėjo tapti savotiška lietuvių ir žyd q
valstybe, su aiškiu abiejų tautt\ dominavimu ir kone šiand ieniniu sup ratimu - lygiatei sišku mu arba etniškai dualistine valstybe. Žydai, turėję daugiau išsilavinusiq žmonių, neabejotinai tikėjosi užimti svarbi us postus toje
galėj o

valstybėje.

Suku rtas minist e rio be portfelio žydų reikalams postas turėjo sujungti visus žydq reikalu s su bendrais valstybės reikalais , padėti juos spręsti.
Žydq gausa mies tuose ir miesteliuose ūkininkq krašte leido tikėtis atitinkamos jtakos ne tik kraš to politiniame, bet ir ekonominiame gyveni me , garantuotą klestinti žydt\ kultūrini gyvenimą. Deja, politinės viltys pasiteisino
tik iš dalie s, išsipi ldė žydq siekimai daugia usia kultūrinės autonomijos
s rityje, seimu ose buvo nuolat išrenkami atstovai žyda i, kurie gy nė savo
reikalus parlamentiniu Lietuvos raidos laikot arpi u. Antroje panašaus tipo
kaip 1920 m. kehilq konferencijoje 1922 m., kairiej i (Poalei-cion ir komunistq simpatikai ) svarstė keh ilq prigimti ir žydų mok yk lt1orientaciją. Sionistai
ir kair ieji nedarė paslapties , kad jie jsitikinę, jog Achduto nari a i iš tiest\
nesidomi na cionalin e au tonomija, o domisi daugiau tradicine reli gi ne autonomija. Didžiaus i ginčai kilo, ar žod is „ religinė" gali būti pridėtas prie
autonomijos apibūdinimo, ir kai tai buvo padar yta, Bundas ir Poalei-cion
Ma sha Greenbaum. The Jews of Lithuania. A l-lis tor y of a Remarkable Co mmu nity 1316- 1945, p. 234-235 .
98
Ezra Mendelsohn. The Jews of Eas t Cent rai Europe between the Wor d Wars. Bloom in gt on : Indiana Un iversi ty Press, 1987, p. 229.
w

., A ldona Gaigalaitė. Lietuva Paryžiuje 1919 met a is. - Kauna s: Šviesa, 1999,
p. 112.
96 Te.n pat. Lietu va Paryžiuje, p. 113.
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pas išalino. Klaida padaryta ir nutarus eiti i rinkimus v ienu sąrašu ir ne-

daug žyd q isileidžia i Lietuvą. Tam buv o kelios priežastys. Lie tu viai manė,

leisti tarp žydq varžytis dėl itakos ir balsq trims atskiriems sąraša ms: sio-

kad žydq yra labai daug, ne s pastarieji, dirbtinai didino savo skai čill, kad

nish1, folkistq ir Achduto. Reikalai tapo visai

pra ti, kai 192.J m. vyriausybė

paskyrė žyd q reikalq ministru be_portfelio Benjaminą Fryd!J.laną, kuri si0-

nistai

bemalapšaąkė

antin acionali n iu „asi tnili onis tu ".

Modernūs

žy dt\

nacionalistai , kaip ir Lenkijoje , Čekoslovakljoje, buvo tikri , kad ortodoksų
stovykla bendradarbiauja

su valdžia prie~

naują žydt\ atskirą politiką, ką

pat virti no Achdutas , nutraukęs kovą prieš Frydmaną, parodydamas,

p as irody tq reikšmingesne mažuma (Kauno miesto tar yboje iš 71 atstovo 22
buvo žyd ai) . Be to, žy d ai iš bažnytkaimiq kėlėsi j miestus, tad ten jq atrod·ė
labai daug. Liet u viams nepa tiko, kad ž~dai

žiūrėjo j liettLvius kaip j prasčio

~us, jie nematė reik~!? mok ytis lię,tuviq k~lbos ir jos nevartojo . Pagal R. Skip itj, tik žy da i inteligentai suprato lietuvių norą atsta ty ti savo nepriklausomą
valstybę ir prie to prisidėjo. Kultūrinis žy~ų orien tavimasis

kad

liko rusq kalbos sferoje, ir tai buvo tam tikros jtampos s u lietuviais židinys. Lietuva

savivaldybėse ir politiniame gyven ime buvo ryš,/ kus, jų atstovai reiškėsi Lietuvos seimo darbe, išrinkdami i ji savo atstovus.

leido tranzitu vykti per savo teritoriją ir kitq šaliq žydams, ktllie vėliau
emigravo j kitas ša lis. Ta čia u apskritai žydų per Pirmąjį pasaulinj karą
sumažėjo Liet uvoje net 70 000 žmonių. uio

nepj itaria

sionistų

„opozic inei " taktikai.

99

' l 1 , žydų aktyvumas

1

!

' · Atskiru ose Lietuvos seimuose žydai buvo atstovaujami taip:
Lietu vos

žydų

1923 m. gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvoje žydai sudarė
7,6 proc. gyventojq, iš viso, be Vilniaus krašto, jų gyveno 153, 7 tūkstančiai
iš daugiau kaip 2 min. gyventojq (su Klaipėdos kraštu). Žydai sudarė 32,2

atstovai seimuose

Seimas
1920-1922 m. Steigiamasis
1922-1923 m. 1-asis

Atstovq skaiči us

Žydų atstovq skaičius

112

7

70

3

1923- 1926 m. 11-asis

78

7

1926-1927 m. III-iasis

85

3

Šaltinis: A. Zubras. Žydai Lietuvos rėmuose / / Pasau lio lietuvis. 1987
birželis-liepa, p. 19.

1897 m. dabartinės Lietuvos teritorijoje buvo 2,77 min. gyven tojq.
Pirmojo pa sau linio karo pradžioje žydai labai nukentėjo n u o caro va ldž ios
ivykdytos žydq deportacijos i Rusijos gilumą. Rapolo Ski pičio duo m enimis , i Rusiją buvo pasi traukę arba išvaryta 160 000 Lietuvos žydų. Po karo,
1918-1919 m., 35000 žyd q s ugri žo, 1920-1921 m. jų parke liavo dar 45 000.
Net 80 000 žydų pasiliko Rusijoje. Žydams pamažu sugrjžtant gyven ti i
nepriklausomą Lietuvą, Rapolas Skipitis, tuo laiku buvęs Lietuvos vida u s
reikalų min istra s, susilaukė daug priekaištų iš Jono Vilei šio ir kitq, kad per
99

Ten pat, p. 230.

proc. mie s tq, 28,7 miestelių gyventojų, tik 0,5 proc. jq gyveno kaim e. 101 Iš
darbininkų žydai sudarė 5 proc. gyventojų, tarp pramonės bei amatų jmo nių savininkų

tarpe jų buvo 27,7 proc. , tačiau jie sudarė daugumą tarp
imoniq savininkų, iš prekybos istaigt1 savin inkų žydų buvo
83,2 procenta i, lietuvių tik 13 procentą Daug žydq buvo nežemdirbinių
versit\ asme n q tarpe , kurių iš viso su šei mq nariais bū ta 110,4 tūkst., iš jq
apie 16,4 tū kst. buvo jmonit1 savininkai, apie 7000 priklausė stam bi ems
savininkams - kapitali s tam s, 7,8 tūkst. vidutiniams ir 7,9 ti:-tkst.s mu lkiems.
stambesnių

Tad pati gausiausią sluoksni nežemdirbystės versl uose sudarė smulkūs
prekybininkai, amatininkai, namq savininkai, jq buvo apie 94 tūkst. gyventojų, iš jtĮ ne mažai žydą 102 Tai buvo didelė Lietuvos ekono miko s, finansų,
ama tt\jėga.

Lie tu viai neretai pralei sdavo geras prog as p aten kinti gyvybiškai
svarbq žydtĮ interesą, o per žy du s pa sigarsinti ir Europoje. Žy dq delegacija
1921 m. kreipėsi j Ministrą pirmininką Kaz j Griniq, prašydama lei s ti Kaune, Vilijampolės žy dq ješiboto,
100

101

102

religinės mokyklos

, pagrindu,

jsteigti a ukš-

Rapolas Skipitis. Nepriklausomą Lietuvą statant. Atsiminimai. - Chicago:
Terra, 1961, p. 265- 271.
Klasės ir politinės partijos Lietuvoje 1919- 1926 metais - Vilnius: Mokslas,
1978, p. 1 l-l2.
Ten pat, p. 2-t.
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t ąją žydq religinę m okyk l ą. Ši klausimą na gri nėjo švie timo vicemi nistr as

P ranas Mašiota s. Vyriausybė šiam žy dq pra šym u i n epritarė, nes, esą, Vilijampolės ješibotas niekuo ne siskyrė nuo kitų Lietu voje veiku sių žyd ų ješibotų. Tuo met u iš Pa ryžiaus atvykęs diplomat.i s Oskaras Mil.išiu s susi tiko
s u K. Gri niumi ir išsakė jam kitoki poži ūri- reikėjo žy dam s leisti Vilijampolėje savo akademiją steig ti. Žyda i ge ri p ro paga ndi stai : ,,Begars ind a mi
savo aka demiją , jie būtq pagars inę ir Lietu vos va rd ą, Lietuvai apsimokėjo
tą istaigą paversti au kštąja mokykla". 103 Žy dq sumanym ą sužlugdė iš esm ės lietu viškasis provincializmas,
nes ne i Ma ši otas, nei G riniu s tikrai n ebuvo pri eš žydiškai nu siteikę.
Poli tinėje sferoje lietu viai laikė žy du s kai p savoti šką ariergardą, kuom et bu vo spr end žiamas Vilniau s klau sima s. Did ž iul ė Vilniaus žyd ų be ndruomenė su Kaun o Lietuvos žy dq parama turėjo b ūti tilta s lietuviams pris ijun giant Vilnią Dėl to Lietuvos valdžia rodė nesle p iamą p ala nkumą
Vilniaus žy dt\ ir baltarusiq organi zacijoms .
Kai ambasadori ų konferenci ja 1923 metai s nu tarė Vilniq pripa ž inti
Lenkijai, Lietuv osv aldžios dėmesys žyd a m s-a kivaizdiiai-sumažėj o;-diplo....matij_o·e žydišk an1svermtr rostoju s didesne s svarbo s, jie mš"n~ik
tas didesnis dėm~sys ir v1 au sr eikaTiiose7924 m'.°'(žydų literatūroje tuo da žniausiai kaltinami krikšči on ys demokratai) buvo panaikinta s ministerio be
portfelio-žydų reikalam s po stas. Kehilai palaip sniui perėjo i valstybės kontrolę ir pagalia u 1926 m . jie buvo panaikinti kaip demokratiškai pačių žydų
renkami organai , nauji, kuriami va l stybės kehilai, bu vo boikotuojami žydų
politinių partijų. Ta pra sme žyd ų padėti s pasidarė bloges nė negu kaimyninėse_šal se, lietu viai nebesilaikė pa žadq au tonomijo s srit yje, tačiau ir to liau finansiškai rėmė ir išlaikė ž ydų mokyklas . Maksas Soloveičikas dar
1921 m. viename interviu išpranašavo būtent tokią baigti. Mat buvo aišku,
kad lietuvi ams nepavyk s įkurti didelę valstybę, daugianacionalinę, kurioj e
būtq ženklu s žy dq, le nkų ir baltarusit1 skaičius. Be Vilniaus regiono, - pažymėjo Soloveičikas, - Lietuva t~
a_i~ kiai nacionalin e valstybe, ne taut ybių vals tybe ir tai sta bd ys grandiozinius eks trateritonne
e-i0nalinės auton omijos planu s. Lietuvių nacionali stai, niekuo nesiskiriantys nu o l enkų
ar rumunų, turės tvirtu s pagrindus tokiai poli tikai, nes jų nedik tuo s etni nė
situacija. Be to, kadangi valstybės sienos jau buvo pripažintos taq~tat1tinėje
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plotmėje, sumE_žėjo ~dų _paramos būtinybė ne

tik vidau s, bet ypač užsienio
po lit ikoje. ~niaus praradimas, fak tiškai sumažinęs žydq procentą_y:alst,r
1
bėje nu o tikėtino 13 proc. iki 7 pro c., sumažino irvtdinę žydų paj~
su
,kuria ja u lietuvių politikam s reikėjo mažiau skai tytis.
Rytq Europos Šveicarijai nebu vo lemta atsirasti, kaip manė ka i kurie
žydq poli tikai. Nenuos tabu, kad šie tapo apvilti ir galėjo jaus tis apgau ti.
,
Netruk us p o to žydai pajuto augančią lietuvių k0nkuren&.iją_rnifs~-tLlose, versle ir prekyboje (vis labiau kyla lietuvių kooperatyva i, ama tininc i~a lstybė. Valstieti ška taut a natūra liai siekia ben t jau lygių
alim ybių ekono mik oje, tač i au iki pa t karo bu vo neima noma kai kuriose
rit yse nor s susilygi nti su žydais. Tačiau lietuviq skaičius mie stuo se nep aprastai iša ugo: 1923 metai s Kaune buvo 59 pro c., Šiauliuo se 70 proc., o juk
1897 m. šie procentai buvo ati tinkamai vos 6,6 ir 27,8. Tas lietuvių procento
augimas miestuose tęsėsi visą nepriklausomybės laiko tarpi .
Tačiau žy dai buvo menkai reprezentuojami vykdomojoje va ld žioje,
ar ba joje neis i tvi rt ino, o dirbę palaipsniui buvo išstu mti iš vals tybės va ld ymo, ad mini stracij os, netgi vietinėse savivaldybėse j ų va id mu o buvo nežy mu s. Tuo būdu jie liko tradici nės sav o veiklo s sferoje, kuri dėl lie tuv ių prekybos ir verslo imoniq ga usėji mo jiems nesiplė tė, o palaipsniui, tiesa, ne
dėl dirbt inai daro mq kliud ž ių , va ldžiai savo protekcionistine politika lietu v ių atžvilgi u spaudžiant žyd us, si a urėj o, nors ir ne taip beviltiškai. Nepai sa nt tautininkq rež imo pro tekcionis t i nės lietu viq atžvilg iu jų korporacijom s polit ikos, dar 1936 m. žydai turėjo savo rankose daugia u ka ip 54
proc. mažq prek ybos jmonit\, o prie š pat II pa sauli n į karą kontroliavo apie
20 proc. Lietuvos eksporto ir 40 proc . importo. Lietuvos žydų pro fesionalai
ir toli au buvo žy mo s visos šalie s mastu - 1937 m. 42,7 proc. šalies gydytojtl
buvo žy dai 105, inešę did eli i nd ėli i šalies sve ikatos apsaugą.
Žydai iš paskutiniqjq stengėsi šv ies ti savo bendruomenę, nepai sa nt
tam tikro lietuviq spaudimo ir šioje srityje, va ld žiai atvirai prot eg uojant
lietuviu s, siek usius auk štojo mok slo. Iki 1930 m. žy d ai sudarė daug umą
pirmųjq kursq studentq , yp atingai medici no s ir teisės specialybi q (35- 40
1M

103

Ge dimina s

llgūnas.

Kazys Grinius . - Vilnius: Pr adai, 2000, p. 267.

65

105

Ezra Mend elso hn . The Jews of East Ce ntra i Eur ope, p . 223-224.
Vers las (Kau na s), 1938 m. rugsėjo 11 d.
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proc. medicinos studentq), ir ma žda ug trečdali pradedančiqjq s tudijuoti
teisės mokslu s. Lietuvos vyriausybė atsisakė klausyti raginimq

ivesti pro -

porcini studentq skaičiq, kuris atitiktq tautybės procentu s tarp ša lies gyvento jq , nor s egza minq ived imas lietuviq kalba dirbtinai sumažino

žydų

mokyklq u žsidarė, ne s sti go lėšq privačioms g imnaz ijom s išl aik y ti, Lietuvos žy dai iki 1940 m. tvirtai pirm avo šv ietimo srityje - sovie tq okupacijos
išvakarėse Liet u voje buvo 91 viduri nė mokykla,

iš jq 18 arba 15,3 proc.

buvo žy dq mokyklo s.!08

s tudentq skaičiq.
Žyd t\ visuomeniniame politiniame gyveni me labiausiai išsiskyrė dvi

67

Didelė problema, ku ri iškilo atsikūrus Lietuvos valstybei patiems
žydams tapo akul tūri zacijos problema. Be vidinės diskusijoS, j lr kalbėti jidi š,

krypt ys: sionistinė ir folkistinė (liaudiškoji). Mokyklos tapo did ž iau s iu Lie-

a h eb raji škai, kurią kalbą rinkti s kaip žydų mokyklų kalbą, subrendo1r

tu vos žy dq pasiekimu. Sionistinėse mokyklose dėstymas vyko h ebra jq (iv-

kla usimas ~ kokia kalba ka lbėti be žydą Jau prieš Pirmąji pasaulinj

rito) kalba , o folkistinės pakraipos organ izacijos or ientavo moks le ivius d a r-

Vilniaus žy dai galėjo svars tyti, ar jiems vartoti lenkų, a r lietuviq kalbą, ar ,

bui ir gyvenimui Lietuvoje, ten bu vo vartoja m a jidi š kalba. Sionista i turėjo

Rusijos imp er ijos są lygomis, var toti rusų kalbą. Žinoma, tai buvo daugiau

savo itakoje 13 gimnazijų, o folkistai tik 1-2. Žydq gi mn azijos bu vo nepa-

akademinis

prastai ak tyv ios

visuomeninėj e

veikloje u ž m okyk los

ribų,

žyd 11bendruo-

karą

klaus im as, nes mieste dom inavo lenkai ir žydai. Jei žyda i var-

tos lenkq kalbą, ar neskaudins

lietuvių? Jei

jie kalbės rusi šk ai , tuomet įžeis

meniq ir miestų mastu. Jos leido mok yk linius laikraščius, mokiniai veikė

lenk u s. Vienintelė išvada žydams buvo aiški - reikia išm okti vietinę kalbą

būreliuose, vyko

ir kuo

ekskursijos, tarpmokyklinės parodos, vakarai, koncertai

Dar I pasaulinio karo metais žyda i jsteigė savo mokykla s. Taip Šakių apsk

rityje 1919 m . gegužės pabaigoje buvo ja u 64 mokyklos: li etuvių 56,

vokiečių 6 ir žydų dvi, bendra s mokiniq skaiči us buvo 1336 vaikai. Ki ta is

greičia u.

Žydq sio ni stai, kitaip jų tautininkai , arba, anot E. Mendelsohno

(chorq ir orkestrų), spor to kolektyv q pas irodyma i.106

,-

naciona lis tai, kaip matėme, greitai surad o bendrą kalbą su Lietuvos Taryba ir už žy dl\ paramą Lietuvos nepriklausomybės idėjai gavo pažadus

tu -

rėti plačias teises laisvoje ir daugiatautėje Lietuvoje. Ne -sionistai

4012, iš jų 262 žydų mokinia i, 198 vokiečiq. Vyresnius vaikus žydai leido i

ga lvojo ,
kad jų teisės bu s ga rantuotos diasporoje , ypa tin ga i Lietuvoje ir Lenkijoje,
gal nebūtinai ieškan t galimybės įsteigti „žy d11namus " Palestinoje. Tačiau

Kybartų

v iet inia i nacionalistai

metai s mokyklų padaugėjo iki 71, bet tik liet u viškq, vaikų padaugėjo iki
ar Vilkaviškio gimnazijas.

107

Reikia pastebėti, jog žy dai labiau negu lietuviai rūpinosi va ikq švieti-

planavo išs t umti žy du s iš tq

šali ų ,

tad sionis tai vis

daugiau galvo jo ap ie Palestiną. Sionistams nebuvo baisus vietinis lietuvi l\

mu ir turėjo proporcingai daugiau išsilav inu sios inteligentijos. Iki 1928 m .

nacionaliz m as, n es v ietiniai savo nacional izm u a tba idydavo

buvo isteigtos 144 žydų pradžios mokyklos, keturia s iš jq išlaikė Švie timo

integraciją

ministerija , 115- savivaldybės, 10- žydų draugijos s u ministerija drauge,

m enės gyve

15- vien draugij os. Iki 1927 m., naudoda mi esi kultūrin ės a uton o mijo s pri valu mais, savivaldybiq parama, Lietuvos žy d ai nu olat didino gimnazijų ir
progimnazijq ska ičių. Visose minėtose m okyk lose b u vo 160 klasių, kur iose
mokėsi 4400 moksleivių (vidutini škai po 28 klasėje). Žydų gi m nazi jo s ir

progimna zijos sudarė daugi au nei 25 proc. šio tipo Lietuvos mokykit\, kurias lankė 20,6 p roc. tokio amžia us visų Lietuv os vaikq, nors žydai, pri-

žydus ir neleisdavo jiems lengvai atsitraukti

linkusius

i

nuo žydq bendruo -

nim o, tad šiuo atveju !įę tuvil\ nacionaliz~s
stab · atūralius
uartėjimo san tykiu _s tarp ŽY-dllir nežydl\ , 109 Žydl\ naciona linė polit1 os
mokykla geri au siai atrodė toje aplinkoje , kurioje tautybės aplink žy d us yra
kultūriška i arba socialiai „nepatrauklio s" (Ezra Mende lsoh no terminas ,,unatt ractive") . Valstiečiq arba daugiau sia valstiečil!, ūkininkq tautos buvo tam palankios , netgi tada , kai jos gaudavo pol itinę valdžią. Dar ca rizm o
metais daugelis žy dq norėjo transformuoti save i rusus ir lenku s, tačiau

min si u, tesudarė vos 7,6 proc. visų kra što gyventojų . Beje, vėlia u dalis tq
Sandra Petružienė. Žydų švie timas Lietuvo je: gimnazijų raida ir dabartinė
vi durinė mokykla. Daktaro dise rtacijos sa ntrauka. Rankraščio t eisė mis. - Klaipėda, 2000, p. 20.
107 Pranas Kriauči ūnas. Mano atsiminimai, p .152, 154.
106

Bened ikta s Šetku s. Tau tini\\ ma žumq mokykla Lietuvoje 1918-19 40 metai s.
Daktaro di se rtacijo s sa n trauka . Rankraščio te isėmis. - Viln ius, 2000, p . 8-10.
IO'J Ezra Me nd el sohn. On M ode m Jewish Poli ties. - N ew York : Oxford Universit y
Press, 1993, p. 38.
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labai nedaug jų norėjo būti baltarusiclis, lietuviais, la tvi ais ar ukrainiečiais,
nors jie ir žinojo, kad tokios tautos yra. 110
Tokiu būdu būtent Centrinėje ir Rytq Europoje , didžiausioje žy dq
bendruomeniq koncentracijoje, au gant vietiniam naci onalizmui, žy d a m s
gyvenant tarp „nepatraukliq " tautq , lydai buvo labia u sia i atskirt i nuo vietinią Būtent čia susidarė žy dq tautini s sionizmo centras, o vienas did žia usiųžydųnacionalizmo centrų a tsirado būtent Lietuvoje. Žydų tautiškuma s
dėl akultūrizacijos negalėjo klestėti nei Vakarq Eurelpoje, nei SSRS, ne s sovietinis režimas ir žydų nacionalizmas buv o nes uderinami. Lietuvoje ir
Latvijoje žydų nacionalizmui susidarė idealiau sios sąlygos, ne s čia v-yravo
vietinis, vals tybinis nacionalizmas, tačiau abiejose šalyse vietos va ld žia

-

garantavo žydams

kultūrinę autonomiją

nėms

savo oficialiai pripažintoms

tauti-

mažumoms. Nors antisemitizmas jose ir buvo, tačiau ne toks agresyvus kaip kitose šalyse. Žinoma, žy dt\ gravitacijai rusq kultūrą domina~o ,
lietuviškosios kultūros augimas buvo aiškus, be t kol kas tai žydams sudarė
tik kultūrinio vakuumo įspūdį.
Ezra Mendelsohnas davė tokį pavyzdį: įsivaizd u okite Moišę Gal periną, tipišką žydą, gimusį Kaune 1895 m., pasiturinčios šeimos vaiką, mokytą jidiš kalbančioje šeimoje, kuris mokėsi rusiškose mokyklose, augo rusų kultūros įtakoje. Nepriklausomos
Lietuvos susidarymą jis priima, b et
ignoruoja naują dominuojančią kalbą ir tautin ę kultūrą, motyvuodamas
paprastai-kur yra lietuvių Puškinai ir Tolstojai? Tuo tarpu jo mylima rusų
kalba vis tebetraktuojama Lietuvoje kaip n eseno priešo kalba ir yra užsienio kalba. Galperinas nėra rusas , bet jis negali akultūrizuotis ir tapti lietu viu, ką gi jis turi daryti? Sionistų lyderiams toks žydas buvo priimtiniausias, nes jų sveikintinoje nepriklausomoje Lietuvoje jis ne tik egalėjo
akultūrizuotis (tam reikėjo ilgo laiko), bet ir visiška i atk r_it~iaci
jos
, ~limybė, todėl kaipo toks jis bu vo tinkamiausias sionistų politinei ideologijar,i(u'ri turėjo u žkari auti jo širdį ir protą. 111
Iš kitos pusės, žydų bendruomenės Lietuvoje, rusų ar lenkų per pa skutinius šimtmečius valdytos, buvo taip pat imlios žydų nacionalizmui. Čia
buvo didelis darbininkų skaičius ir gausus že mutini s vid urinio sios žydq klasės sluoksnis , daugiausia kalbantis jidi š kalba, prisilaikantys or tod oksinio

judaizmo žmonės, nors ir stipriai paveikti žydi ško jo šv ietimo, kuris turėjo
gi lias tradicija s buvu siose Lietuvo s Did žiosios kunigaikštystės žemėse. Sioni s tai šioje terit orijoje galėjo tikėtis rimto s paramos, jtĮ lūkesčiai pa s itvirtino.
Tarpukario Lietuva tapo šiuolaikinės žydų politinės stovy klos rojumi . 112
Tautinės žydų mokyklo s Lietuvoje , pats sva rbiausias tautinės kultūrinės žyd tĮ autonomijos žymuo, klestėjo, ypatingai sionistų sukurtose hebrajišk ose mokyklose Tarbut, kas hebraji ška i reiškia kultūra. Žydai čia galė
jo ga uti pilną išsilavinimą, nuo vaikų darželitĮ iki gimnaziją Žydų politinėje
terpėj e dominavo sio nizma s, niekur daugiau pasaulyje diasporoje nebuvo
išparduodama tiek daug šekelių, rodančių žydų paramą sionistų reikalams ,
iš niekur kitur toks didelis žydų procentas ne vy ko į Palestiną kaip iš Lietuvos. Sionis tam s Lietuva tapo kaip „palestianizmo" oazė, čia buvo remiamos
Tarbut mokyklo s, i sionistų judėjimą įtraukta daugiausia jaunimo . 113
Kiekviename mieste ir miestelyje pasirodę bet kurios pakraipos s ionistai turėjo atidžią ir dosnią auditoriją. Pa imkime kad ir Ukmergę. 1935 m .
liepos 2 d . ,,Lyros" sa lėje skai tė paskaitas deš iniųjų sionistų atstovai Gelzmanas ir Glezeris. Jie siūlė steigti Lietuvoje naują žydų sionistų organizaciją, kovosiančią su raudona sionistų-socialistų organizacija. Jie skelbė nenorintys klasių kovos, nes visi jų nariai yra iš vidurinio luomo, jiems visi
žydai yra lygūs, pasisakė už žydų valstybės kūrimą Palestinoje. Kalbėtojų
labai nemėgo kairieji žydai. 114 Dešinieji sionistai sto vyk lavo netoli Ukmergės kaipo Betar organizacija, mokėsi kariniq dalykų, manevrų, kai kurie
turėjo ša utuvus, pistoletus , mokėsi šaudy ti. Tuo tarpu liepos 27 d. s usirinko apie 100 sionistų-socialistų, kuriem s kalbėjęs Dra zninas pasid žiaugė
stipriomis žydų darbininkt1 organizacijomis, ragino kovoti už proletariato
reikalus , prieš kapitalizmą ir fašizmą. 115 Tam tikra pana ši įtampa pastebima visose didesnėse žyd ų bendruomenėse. Vienas iš haluco lyderių, emisaras iš Pale stinos, vizitavęs prieš karą Lietuvą, tiesiog idealizavo sionistinę a tmosferą, po apsilankymo Jurbarke , Tauragėje, Panevėžyje ir kitose
vietose rašė:

112 Ten

pal, p. 43.

m Ten pat , p. 43.

VSD Ukmergės apygard os 1935 m.
F. 378. Ap. 4. 6. 37. L. 18.
115 Ten pa l, l. 19.

11,

Ten pat, p. 38.
111 Ten pat, p. 39.
110
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Nepaisa nt š vies it! tendencijų, dalie s lietu viq masin ė sąmonė žydq

,,Maž i, sk urdo apimti miestai ir žydq tipai užkariavo mane , ir lie tuviškasis štetl tapo pat ogiais ir šiltais mano namais. Papra stu mas, sk urdumas, išmintis ir žydi škas grožis charakterizuo ja Lietu vos žy dq mie s telius.
Mokyklos - ištisa i hebrajiškos , atneša hebrajq kalbą i namu s ir jidi š kalba
čia turtinga ir su pri eskoniais. Žino ma, čia taip pat yra karai tarp tėvq ir

vaikt\, ir daugiau jaunimo , ypat ingai mergaiči q, kurio s priverstos palikti
namu s slapta, kad pri sijungtl\ prie hak ša ra (laisva laik io treniruotės, mokymasis). Tačiau papra stai haluc buvo prii m tas ir m yli mas mie ste liq žy dl\,
kurit\ gyve nim as tada prastėjo. Na uja liet uvit\ inteligentija stūmė žyd us
lauk, tad haluc, jo dar bas kviečianti aliją, duodavo ja unimui a tsaky mu si
ky lančius klau simu s .. . " 116
Žydai tarp dviejq pasaulinitĮ kar q Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse
pasijuto tauta , jidiš tapo toleruoja ma ka lba, ne kok iu nors juokingu ža rgonu, Lietuvos vals tybinio aug imo pavy zdy s, kairnynq lenkq ir lietu viq kova
už savo valstybę buvo pavyzdys žyd q jaun imui , sva joju siam atk urti žy dq
valstybę Palestinoje . Lietuvoje daugia usia žyd q buvo lavinta sionistų mokyklose , čia buvo 4500 Ha-shomer ha-tsair gru pės narių, proporcingai žymiai daugiau nei tarp žydų Lenkijoje. 1932- 1935 m. 47 000 šekelių buvo
parduota Lietuvos žydams, daugiau kaip 9 kart us nei žy miai didesnės bendruomenės Vengrijoje tarpe . Apie 9 000 Lietuvos žydų išvyko i Palesti ną,
žym iai daugiau paga l proporciją neg u iš Lenkijos. 117 (Lietu vos stati s tiko s
departamento duo menimis, 1920-1940 m . i Palestiną išvyk o 5000 žydų,
beveik 7220 žydų iškeliavo i Pietų Afrikos sąj ungą, dali s i JAV - m až dau g
30 000 žydų tuo būdu em igravo iš Liet uvos tarp d viejų pasaulinit\ ka rų,
tačiau ga limas dalykas, kad išvykus ieji i JAV žyda i buvo jau antrą kartą
emigruojantys, tad jiems Amerikos retrikcionistų nu sta tyta imigracijo s kvota
nebuvo taikoma.) 118
Izraelio istorikas Ezra Mendel so hnas rezi umuoj a: n epr iklaus oma
Lietuva buvo žydų nacionalizmo Meka, panaš iai buvo Latgalijoje, Lenkijos
pakrašči uose - kresuose- ten , kur gyveno litvakai. 119
Ezra Mendel sohn. The Jews of East Centrai Europe, p . 232.
Ten pat , p. 231.
118 AnbcjJ011c
ac 3n.11
1111rnc
. Jl11T
oncKall 3M1trpau11>1
u cTpa11blCeucp11on 11 IOltrnoll
AMepllKIIu 1868- 1940 r.r. - 811,1o1110c
: MoKC/lac, 1989, e. 152.
ll9 Ezra Mendel sohn. On Modern Jewi sh Poli ties, p. 44.
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atžv ilgiu nepa kito. T~
jo ga ndai apįe ri tu al ines ž mog žudy stes, t~
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faikais . Paprasti kriminalin iai nu sika lti__,,,,..
.... s___..
· rnai buvo s iejami, p rimetami žy dam s - jei dingd avo vaikai ar mot erys (paprasta i jie ne truku s atsirasdavo), galvo ta, kad juo s pagrobė žy dai. Tokios
nuotaiko s įsiplieksda vo 1935- 1936 m., 1938 m. Šilalėje, Žiežmariuose gandai a pie pagrobtus žydų ir nužudytus vaiku s sukėlė pogromines nuo taikas, bu vo daužomi žydų narnų langai , riaušės dėl ne va tai vaikq pagrobimo vyko 1938 m. kovo 31 d. Tauragėje. 1 20 (Apie egzistavusią lietuvių
netolera nciją žydam s plačiau kitame skyrelyje .)
Žinoma, būtų keista, kad Lietu va to meto diktatūrinių režimų valdo moje Europoje išl iktų gerovės oazė žydam s, turint galvoje Vokiet ijos kaimynys tę, kad ir joje nebūtų pasirei škusios ne tik antisemitinės, bet ir rasistinės
užmačios. Buvo ir pavieniq fi zinių (daugiau sia sumu šimo ) atvejų, tačiau
nebu vo priim ta koki ų nors rasistiniq apribojirnq arba toleruotų rasistinių
organi z acijtĮ, kurio s būtų nukreipu sios savo veiklą vien tik prieš žydus.
Atsirado pradiniq mokyklų ir gim na zija, kur žydt\ vaika i mokėsi lietuviškai ir pastebėta, tiesa , dar nedaug , žydq šei mų kultūrinė lietu viška orienta cija. Moky tis lietuviškai žydq vaik us rekomend avo, bet be pri eva rt os ir Lietuvos vald žia. Jeig u 1921-1922 m. tik 952 žydų vai kai mokėsi lietuviškai ar
kitų kalbų prad inėse mokyklose ( vokiečiq, rust\ kalba) , 1935-1936 moks lo
metais jų skaičius iša ug o iki 3 483, kurie sudarė 20,4 proc . vi st\ žydų vaikų.
Ir tai Lietuvoje , kurios kultūra buv o visiška i nežinom a žyda ms iki karo. 121
Tam pozityviam ku ltci rinės inte gracijos procesui , deja , pritrūko laiko. Tačia u aku ltūrizacija vyko ne tik dėl vald žios poveikio , bet ir dėl tėvt\
apsispre ndi mo mok yt i savo vaik us, kad jie gautt\ gerą išsi lavinimą krašto
kalba. Tai bu vo ša lyje, kur žydq švieti mas gimtąja kalba klestėjo autonom inėje idealioje žydq kul tū ros apli nkoje, todėl iš da lies pas iteisino tų žyd q
šv ietėj t\ ir politikt\ skep ticizma s, kad žy dq švie tima s dia sporoje savo kalba
neb us užtikrintas, bent jau tolimesnėje perspekt yvoje.
Esant gr iežtai visuomenės kontrolei iš vyriausybės pusės, Lie tu voje
nebuvo tokio aiš kau s ir toleruoto anti sem itizmo , žydq laisvi t\ apr ibojimo ,
kaip Vokiet ijoje, Lenkijoje, Rumu nijoje.

-

ll6

" 7

Vygan tas Vareiki s. Tarp Valanč i aus ir Kudirkos : ž yd q ir lietuvh1 sa nt yk iai
kata likiškos ku lt ūros kon tekste, p. 84.
121 Ezra Mendel sohn. The Jews of East Cen tra i Europ e, p. 234- 235.
120
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J Tolern11cijos
stoka

r

Šiuolaikinis lietuviq taut išk um as, arba na cionali zma s, XX amžiaus
prad žioje bu vo nukr eip tas ta utos ir Lietuvos valstybės atkū rimo reikalui,
taigi jis bu vo natūralus reiš kin ys ilga i sve timqjq prispm1stos tauto s gyvas tingumu i išlaikyti , reikalavęs lygiq teisi q lietuvi t\ kalbai ir kultūrai, vė liau
valstybiniam nepriklausomam gyve nimui , kovai už ta uto s ir va lstybės te1ritoriją . Jis dėsningai nukr ypo daugiau sia prie š ru sq ir lenkti va ls tybini
ar kultūrini dominavimą dar nu o tautinio išsivadavimo la ikq , kaip didelė
grėsmė lieh1vit\ tautai , o vėliau ir atkurtai Lietuv os vals tybe i. Nel iku s sienos su Sovietq Rusija tiesiogini s rusq isiver ž imo pavojus iš esmės atslū
go, gal tuo ir galima paaiškinti, kad 1919 m. Raudono sios armij os žy gis ir
Vinco Mickevičiaus-Kapsuko bandymas suk urti marionetinę Sovietq Lietuvą po nepriklausomy bės sukūrimo buv o retai prisimenamas
s u vienu
,,bet". Tas „bet" buvo LKP pogrindinė veikla ir Komunistq Interna cio nalas (Kominterna s) Maskvo je, aišku s Kremliau s pasaulinio komunizmo viešpatavimo sieki s. Nors žydai buvo gausiai atstovaujami RKP(b) , dalyvavo
jie V. Kapsuko vyriausybėje, tačiau pirmais nepriklausomybės metai s Lietuvos valdžios rūpesčiai buvo daugiau susiję su pagrindin e žydq bendruomenės dalimi, bolšev ikai žyda i buvo „nurašyt i" iš dienotvark ės. Dėl
Vilniaus priklausomybės plači ai diskutuotas Lenkijos grėsmės klausimas,
lenki škai kalbančių v ietinių gyventojų, daugiau palaikančių Lenkiją nei
Lietuvą, vertė vis labiau domėtis pietinio ka imyno politika Lietuvos a tžvilgiu.
Bendros lietuvių ir žydq v alstybės kontūrai, kurie faktiškai klostėsi
po Lietuvos delegacijos duotų pažadq Pary žiaus Taikos konferencijoje, augant kuriamajam lietuv iq naci ona lizmui , pradėjo galutina i aižėti. Pilietinės val stybės kū rimas, matyt, buvo per ankstyvas, ir lietuvių grupiq reikalavimai kurti tautinę valstybę pradėjo reikštis ivairiomis formomis, o žydų
ir lenkų kalbos vartojimo atžv ilgiu tas nusiteikimas gana aštrių formų. Radikaliq li etu vių grupių pradėtas miestų lietuvinimas pasireiškė išs išok imais prieš kitataučius, tokie veiksmai bu vo pastebėti didelėje Lietuvos dalyje_}ie buvo pradėti neaiškios kilmės judėjimo, šis turėjo gana paprastą,
primityvq tikslą -už teplioti iškabas žyd q ir lenkq kalba, kurios dominavo
prie š lietuviškąsia s miestuos e ir miesteliuose. Jau 1922 m . spali Kaune pasirodė kreipima sis „Piliečiai", kurį pasirašė „Lietuvo s nuo žydq apvalymo
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sla pta s komi tetas", ragina nt is teplioti nelie tu viškas iškabas. - ~aikr ~
„La isyė" pradėjo kelti kla usimą, kad ivairi ose šalyse žydams yra visokiq
suvaržy mq, .akcentu odama s, kad žydt \ finansininkai labai prieši škai ži ūri
i įvestą nacionalinąvaliutą-Iitą. Žydams priekai štau t~ ad jie ma žai pirko akc ijq, sutik o už litą mokėti tik 60 auksi nq, kai reali jo vertė buvo 150
a uksin q, ne va dėl tokio žydq elgesio kainos pašoko net tris kartu s.122 AAH-žy di šk uma s (prieš semitu s ni eko bloga ne bu vo sako ma) tu o būdu buvo
grin d žia mas ir ekonominiais motyvais iš iuo atveju ske ptišk a žy dq finan sininkq ir vers lininkų požiūri į ką tik įvestą litą.
192S m . pradžioje Kaune pradėtos teplioti iškabos nel ietuvi ų kalba ,
v·isos žydiškos ir lenki škos iškabos vasarį ištepliotos Panevėžyje 123 , vasa\.. ri':, 24 na ktį tai padaryta Kybartuo se.m
Tuo tarpu spa1:_
doje prasidėjo disku sija apie iškabų niokqj~
Dienra štis „Lietuva " vasario lj .9.proga sii:ilė pake iš th.Kaune trimi s kalbo mis
parašy tu s užraš us tik viena kalba - lietu viq. _Žy dai savo sp audoje į t~ pu ol imus atsikirto, kad jie irgi reaguosi tokius poelgi us ..Ia.d.a._,~~,
(LKDP itakos lt11krašti&)atsak yta, kad jerichoni ški trimitai nesugriovė, ne sugriau na ir nesugriau s Liefuv·os valstybės, o „ vien pagreitina lietu viš kojo
fašizmo tv ėrimą si, kur s labai lengvai gali padaryti visiškai nekenks mingu
,,žydišką dinamitą", kuriuo mu s gąsdina tas pats „Žy dq balsas "~
mikoje pri eka ištauta ž dam s už menką pagalbą kovojan t dėl nepri klausom ybės, dėl menkos param os- lietuviams siekian t Vilniaus, Klaipėdos, p3-gi:a:
~ad
jei jie valstybei kas duobę, ,,imsim prekybą ir pramonę i savo
rankas' :,, radžiai para inta oikotuoti žydq parduotu ves, nes jie nepasitiki litu , skleidžia negerus gandus. ___
\<..Laisvės" us lapi uose akcentuota,
ad dėl iškabų gadinimo nieko
baisaus ne įvy ci';ries natūralu, kad ·ovopma už lietu viškus už rašus, Lietuva turi būti lietuvių namai , kad jau nim as subrandino tautinę są monę ir
kovoja dėl tauto s garbės. ,,Iškabq mur zinima s, kiau šiniq ataka kinema122

Kumeti s. Kova su prag aro pely tė mis // Laisvė. 1922 10 04. Nr. 177, p.l. 1922 m.
,,Trim ite" pas irodė J okūbo Bla ž iūno strai psnit\ cikla s, pava dint as „Žydai m ūs q bičiuliai ". Tai bu vo a iškū s antisemi tizmo kla siko s pav yz d žiai, žy dai
kaltint i visokiausiomi s blogybėmis, nieko nekūrimu, jie vadint i degeneratais,
išsig imu s ia ta uta, jie nėra lyg ūs li e tuv ian1s, pataik a ujantys atėj l111an1 s, var to-

jan tys ru st\ kalbą. Žr .: V. Vare ikis. Min. str. , p. 90- 91.
123 Darbin inka s (Kau nas), 1923 02 18 (žinutė).
'" Iškabq tepl iojimas / / Laisvė (Kaun as). 1923 03 08.
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tograf uose turėh\ perspėti mūsų bendro sios tėvynės piliečiu s žydu s ir lenkus, kad jie savo „kultūni" mum s nachalingu būdu neprimetinėtų. Ne mes,
5
lietuviai , turime prie jq taikin tis, bet jie prie mūsų", -\iiišė laikr ~
Tautininkai turėjo jtarimq, kad iškabų tepliojim as- krikščionilĮ d emo kratt\
da rbas . Vienas iš tautininkt\ vadovl\ Au gustinas Voldemaras kriti škai atsiliepė apie iškabų gadinimą, pažymėdamas, kad kiekvi enas lietuvi s, eidamas pro šias degutuota s iškabas, turi iš gėdos nul eis ti aki s" , nurodęs, kad
tokie dal ykai kenkia Lietuvo s vard ui u žsienyje 126, nor s tautinink ai gyvai
aprašinėjo jvykiu s Italijoje, užsimindami, jog ir Lietuvoj e „nebent tik Mussolini begali gelbėti kraštą" 127 •
Tuo tarpu valstiečių liaudininkt1 spaudoje atkre ipt as dėmesys i gausius stra ipsnius kitų krypčit\ periodikoje apie Italijos fašis tlĮ pa siekimus,
neat siti ktinai liaudininkų „Lietu vos žinios" 1923 m. kovo 24 d. stambiu
šriftu atspausdintu sakini u paragino: ,,Ginkime gautąsias liaudi es tei ses
nuo fašistų ir nuo visok ių murzintojų savivalės ".
LKDP itakos spa udoje aišk inta, kad fašistq pasirodymą l ėmė žydai
ir lenkai, reikalaudami privilegijų li etuvybės sąskaita . 11 Fašistų judėjimu
daugiau sia h1ri rūpintis tie, kurie ji iššaukė. Ant kiek mažumos iš jų prieteliais mokės Lietuvą gerbti, ant tiek fašista i mokės su jais elg ti s", - rašė
,,Laisvė". 1 28 Prie st raip snio dar pridėtas fašistq atsiša ukim as Žinoki t".
Fašistų atsiradimas aiškintas tuo, kad labai dau g balsų rinkimuose i Sei m ą
gavo LVLS ir LSDP, taigi kone bolševi kai, todėl fašistai nori apginti tautą
nu o bolševizmo ir kviečia lietuvius katalik us - eiki te su mumi s. ,,Mes dar
nežinome, kas yra vadai šios Lietuvos fa šis tų partijos, tik faktas fak tu palieka, kad jie yra ir pats gyven imas jt\ buvimą i ššaukė", - rašė katalikt\
krypties laikraštis. 129
Vykstant rinkiminėms kovoms i Seimą fašistuojantys asmenys panašiais būdais pasireikšdavo dar dažn iau - prieš rinkimusi II Seim ą 1923 m.
11

11

balandi

pasirodė

kreipimasi s 11 Tautiečiai", kuri

pasirašęs

11

Lietu vos fašistq

B. Tvana s. Tiesą pasakius // Laisvė. 1923 02 16.
126 Augustina s Voldemara s. ,,Pa triotų darba s" // Kra što balsas (Kaunas). 1923
02 07. Nr. 30.
"' E.L. Dė l Seimo rinkimų // Krašto balsas . 1923 04 11.
128
ko . Lietu vos fašistai// Laisvė. 1923 03 04. N r. 52, p. 4.
129A. Vilima s. Fašizma s, tautys tė, ka talikybė ir in ternacionalizma s// La i svė.
1923 04 15. Nr. 89.
125
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vyk doma sis ko mit etas" ragin o kovoti su žydų kapitalu, spekulian tq luomu,
su neva žy dq jtakoje esančiais Lietuvos valstiečių liaudininkq sąjungos, Lietuvos socialdemokratq par tijos, socia listq-revoliucioni eri ų (eserų) ir ku opininkų" (fakti škai po grindyje esančios LKP) atstova is. Kreipim esi pagras inta ,
jog 11 pradėjom nuo iška bq ir langų, baigsim žyd ų ir ko mpanijo s gerklėmis".
Kitame atsišaukime „Žinokit", kuri irgi pasirašė fašistai paai škinta , jog jie
nėra kok ie no rs nes ubrendėliai ar chuli ganai ir kad jie tai jrodysią. 130
Kai kuriose vietovėse komiteta s perspėjo gyventoj us, kad jie neplėšy
tų šių lapeliq . Pane vėžyje fašist q bendraminčiai išle ido specia lq isakymą
vis iems dirbtuvių, krautuvių ir istaigų šeiminin kams, kad šie iki 1923 m.
gruodžio 7 d. vis us ne lietuviškus skelbimu s pakeis tų i parašytus taisyk lin ga lietu viq kalba, pagrasinta , kad neklau santy s bus baud žiami pagal šios
organizacijos įstatu s_131 Kitaip sakant, fašistuojantys asmenys vykdė brutaloką vizualin į Lietuvos lie tuvinimą, prie š kuri, kaip sia urinant i lojaliq
gyven tojq teises, pa si sakė žymiau sias kal bin inkas Jona s Jab lonskis, tautinio atgimimo patriarchas d r. Jon as Basana v iči us. 132
Kadan gi tokie kreipimai si pir moje 1923 m. pusėje platinti daugelyj e
Lietuvo s mies tq , toliau buvo gadinamo s neli etuviškos iškabos, su tuo reiškiniu ė mėsi kovoti policija. Lietuv os krikščionių demokratų partijos Seime
atstovq g rupė 1923 m. spali ne t pateikė interpeliaciją, kad vi dau s reikalq
mini stras Konstantinas Žalkauskas (supra sk, kaip liaudininkas) nepakankamai kovoja su bolševikais, o pern elyg per sekioja " iškabq mur zint ojus ".
Interpeliacija buvo atme sta. 133 Šiuo atveju vėl reikia pastebėti, kad de šinieji
stojo ginti „murzintojq".
Fašizmo idėjosi Lietuvą atėjo iš Italijos, kur jis mat ytas kaip krikščio
ni t\ demokratt1 dešin iojo sparn o politinis produ ktas . Panašiai pasidalyta
pagal politine s simpatijas ir Lietuv oje. Liaudininkai aiškino, kad krikdemai
kuria fašistq būrius, pastarieji fašistq protegavimu kaltino tautininku s. 134
Mums ši uo atveju svarb u kitka s - Lietuvos žydai, net sionis tai ir
turtingiausi slu oksniai - visi šioje po lemikoje pat eko i Lietuvo s politinę
11

1'° Alfonsas Eidintas. Poli tiniq partijų pož ii'tris i ultra radi kalq atsi radimą Lietuvoje 1923-1927 m . // Lituanistica (Vilniu s ). 1993 r. 3(15), p . 28.
131 Va l st ybė va l stybėj e// Lietuvos žinio s (Ka unas ). 1923 12 13. Nr. 27, p.l.
132 Solomona s Atamuk as. Lietuvos žy d,1 kelias , p . 132.
13 3 11Seimo stenogra mos. 1923 10 23, 34 posėdis, p . 12.
t} i Alfon sas Eidintas.
Poli tiniq partijq požii'1ris i ultraradikalq a tsiradim ą Liet uvoje 1923- 1927 m., p. 28.
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kairę,

nors jq bendruomenėje aiškiai dominavo ne kairiosio s žy dq politi nės

jėgos

(žyd ai komunistai apskritai boikotavo Lie tu vos žy dq kongres u s,

žy dai nebeteko viešos demokratinės tribūnos savo bendruomenės reika-

jtĮ

nutarimus ). Žydus nuo u žsipuolimq gynė iš esmės lie tuviq ka iri osios pakraipos spauda ir politinės partij os (daugiau s ia LVLS ir LSDP ), n es atakos
ijuos ėjo iš dešinės. Taip palaipsniu i visuomeninėje sąmonėje kristalizavosi suvokima s, kad visi žy dai yra kairiojoje po lit inio s pektro, o kone visa
bendruomenė- kairiojo politinio sp arno dalis.
Fašiz mo, diktatūriniq idėjt\ skleidimo plati n toj u tapo 1926 m. s palio 23 d. pasirodęs laikrašt is „Ta ut os va lia" (redakto riu s le idėjas Vin cas
Grigaliūna s-Glovackis,

daug ja m rašė Juoza s Tomku s, Pranas Klima iti s).
valdžios atėj imo i va ldžią Lietuvoje būtiny
bę, gąsdino bolševiz m o pavojumi , ataka vo va lstiečiq liaudininkq
sąj un 
gą ir koaliciją su so cialdemokratai s, neva jau nuėjusią bo lšev iz mo keliu.
Nea psieita ir be gąsdi nimq ko mun istiniu perversmu, anti žydi šk ų fraziq .
Gruo džio 12 d. laikra štis stambio mi s antraštėmis pranešė, jog LKP vada i
Vincas Kap su kas ir Zigmas Aleksa -An garie tis su savo š tab u iš Maskvos
jau atvyko i Kauną, ,,ap sistojo žydišk uose Senamiesčio urvu ose ir ruošia
Lietu vai kruvinąją nakti" .135
Pastebėtina, kad „Ta ut os va lia" neb uv o pa tenk inta 1926 m . gru odžio 17 d. karinio valstybės perver smo rez ultatai s, nes , pagal laik ra šti, p asikei tė n e sant varka, o tik va ldanti eji as meny s. Fašistai pabandė 1927 m .
sa usi sur engti pučą, tačiau buvo suimti, o J. Tomku s ir P. Klimaitis d a r
apkal tinti ir va lstybės išdavim u. Kovo mėn esi „Tauto s valia" pagaliau p asisakė, kas yra jos pažiūrq rėmėjai ir ša linink ai, kas remia fašis tu s: ,,Vei klesnieji moksleivi q kuopeli q, jaunimo organizacijt\, buržujq ir prol e tar q
partijq, Seimo frakcijq ir kt. nariai yra pagauti gyvastingosios fašizmo dvasios . Kadan gi vien us lietuviu s slegia demokratija, kitus - bol šev izma s, kad angi vieni yra da vatkos, kiti bedieviai, vieni buržuj ai, o kiti proletarai, ta i
lietuv is kaipo toks yra užm irštas, pamint as, pave rgta s sve timų reikalų. Fašizm as ir turis sugrąžinti Lietuvą lie tu viui , bet p irmiau sia fašizma s sugrą
žins lietuvius Lietu vai" .136
„Tauto s valia" netruku s buvo uždaryta, tai p ir neišdėsčiu si savo
pažiūrų i tautine s mažu m as. Po 1927 m., po Sei mo pa leidim o, Lietuvos
Laikraštis

kėlė autoritarinės

m Taut os valia (Kaunas) . 1926 m. gruod ž io 12 d . Nr. 8, p .l.
136 Lietuvos fašistai//
Tautos valia. 1927 m. baland žio 15 d. Nr. 9 (17), p. 1- 2.
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lam s g inti - neb eliko žydų - Seimo narią Visa spauda buvo cenzū ruojama,
lietuviq la i kraščia i mažai informavo v isuomenę a pie d ominuojančias žydq visuomenės nuotaik as, rūpesčius. Tačia u ry ška us žydų su tapati nimo
su LKP dar nebu vo, toki os nu otaiko s daugiau sia vyravo sa ug u me, po licijoje, iš dalie s jėgos mini sterijo se, sa u gumo departamento ir kito se str u ktūro
se, ret karčia is vo ldemarininkai pademonstruodav o ramesni ar stip riau išreikštą antisem i tiz mą, pvz., 1929 m. Kaune.
tie retai žy dai buvo kritiku ojami, peikiami , kad nedirba fizinio dai;bo , kad verčiasi lupi kav imu , nesi~ni ngai_prekiauja;-prgiai superka ir~
giai parauoa a,nefe ai jie buvo a tak uojIDni-ne tik dėl atskirų monoeoliniq
eko.nommi ~
, bet dėl p~
usio ch uligani z mo, kylančio iš žmoniq tam sumo, tikint pr ie tara is, ka.rJais tautinio pobūdžio neramumus iš__:___-šaukdavo ir labai reti krimin ali niai žydq tautybės pili ečių nus ikal timai,
kurie kai p faktai vie nai p ar kita ip būda vo nukreipiami prieš visą žy dq
bendruomenę. Daugelis tokit\ faktq rodo žemą kultūrini lygi, sk u rdq mentalitetą, sk ubau s vis u om enės susiži n ojim o stoką, kai tiesiog reikėdavo išaiškinti paprastą ivyki ir sak ant tiesą u žg niau žti kad ir nežymų vie tin i
o n fliktą pačioj e u žuomazgoje , ugdyti tolera nciją ta rp skirtingq žmonių.
Kaip maty sime, anti žydi ški veiksmai buvo daromi mažai išsilav inusių, jaunųžmoniq, ka rtai s moksleiviq, o fiziniai veiksmai-chuliganiš
ka i nusiteikusiq, ner etai alkoho lio paveiktt1 asmenq ar ba gud resnių kiršin tojq, kurių
int en cijos išaiškėdavo po licijos daromų tyri mq metu. N ors ir nedau g, tačia u to kių faktt\ būta ivairiose Lietu vos vietovėse. Spaudoje tokie a tvejai
nebuv o aprašomi, tad ten ka remti s Lietuvos sa ugumo dep ar tamento (VSD)
užfiksuo ta is du omenimi s.
1935 m . rugsėjo 24 d. Varn iuose be žinios dingo Broniau s Rimkaus
au gin tini s, 5 metq Vaclovas Za urok as . Pask lido ga nd ai, kad ji pagrobė žydai. Rugsėjo 30 d. susida riu si de legacija pradėjo reikalauti , kad policijos
vir šinin kas krat y tq žy dt\ namus , nes kitaip jie patys suruoš žy dam s teismą. Tik vietos p ol icijos v iršinin kui gerokai delegaciją nugąsdinus bausmė
mi s, ika rštis nur imo.
Spa lio 4 d. Telšit! valsčiaus gyven tojas Būta pranešė, kad vakar dingo jo ses uo , 16 metq Ieva Būtai tė, kuri savai tę laiko tarnavo Telši uose pas
Chaną Kacienę . Netruku s atsirad usi BiHaitė policijai parodė, ka d ją pagro bė trys žydq tautybės asmenys, ivertė i vežimą ir, važiuojant, kelyje už mi es to,
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išžagi no.

Vėliau

mergaitei nuo

prievartautoj ų

pavyko

pabėgti

ir pa siek ti

nam us. Ji tų žyd q nepa žįs tanti as men iškai. Gydy tojas, apži ūrėjęs jau se rgančią sunk ia isterijos forma Bt1taitę nustatė, kad ji prieš kel ias diena s d a r

f

staiga pakilusios antižydi škos nu otaikos.
Spalio 6 d. prie Telšit\ miesto savivaldybės susiri n ko būrys darbininkq atsiimti algą Tuo metu pro ša lį ein ant rabin ui R abina vičiui , d a rbininka s Petras Škimelis staiga čiupo jam už barzdos ir tamp ydama s ją ša u pjaun a te ir jumi s vis us reikia papjauti". Tik po kurio

laiko rabina s išsilaisvino. Škimelis taip pat toki u pat būdu pasielgė su vairuotoju Jankeli u, o Pe tras Kazlauskas tampė už barz d os Ma u šą Blechma -

ną, šaukda mas: ,,Atiduok mergaitę, kur padėj a i ... " Policija sulaikė Škimelį.
buvo išdaužy ti sinagogo s langai. Norėdamas išs klaidy ti

Tą pa t į vakarą

priešžy diškas nu otaikas, opoziciją pri eš juo s, Tel š ių apsk riti es v irši nin kas išleido kreipimąsi i gyve ntoju s, kad jie bū tų ramūs, neskl eis tų ne pamatuotų gandų, neužkabinėtų žyd t\ pi liečių. Jis pane igė, kad žyda i norė
jo ritu aliniai s tikslais nužudyti Būtaitę, ji buvo tik išžagi nta , taip pat jis
neigė žydų kaltę dėl dar vie no vaiko dingimo . Perskaitę atsišaukimą gy ve ntojai įniršo, mat dauguma jų šve ntai ti kėjo, kad žydai naudoja vaikq
kraują ritualiniams tiksl am s, o apskritie s v iršininko at siša ukim as ji e m s
a trodė kaip žy dq mel aginga s teisinimas. Tuo būdu sus idariusi jtampa
mie stelyje neatslūgo.
Spalio 8 d. Telšiuose pas itaikė gera proga išs ilieti susikaupu siam
pykči ui- tą dieną vyko naujokq šaukimas į kariuomenę, būriavosi daug
žmoniq. Policijai suėmus ir vedanti nuovadą vieną girtą na ujoką, keliasmenys ji iš policijos rankų išva davo, tasa i pasinaudojo puikia proga ir dėjo
i kojas. Policijai dab ar jau griebiant naujoko va duotoju s, kilo triuk šma s,
subėgo daug žmon iq, pasigirdo bal sai pri eš žy dus ir juo s gina nčią policiją.
Apie 300 žmonių įsisiūbavo, pradėjo kulti žy dus , užkabinėti juos, daužyti
žy dq namq lang us. Per neramumų šeš i žy dai buvo sumu šti, išdau žy ta 40
langų. Policija su ša uliais ner amumus nu slopin o, suimta 16 asmenų, kuriq
am žiaus vidurki s sudarė apie 30 metq, daugiau sia tai buvo paprasti ž mo nės- da rbininkai , batsiuv iai, siuvėjai, ūkininkas, pr ekybininka s.137 Tačiau
137

VSD Šiaulių apyga rdos 1935 m. spal io 9 d. bi uletenis/ / CV A. F. 378. Ap. 4. B.
1548. L. 253-254 .
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neat sirado iš nieko, tuščioj e vieto je, jos buvo pas katinto s - VSD
gavo ž iniq , kad lietuviai - įmonių sav ininkai , ve rslininkai d avė da rbi ninkams po kelis litu s, ragi nd ami mušti žydu s, 138 ma tyt, siek dami įbauginti
konkur entu s. TelšitĮ žydai, bijoda mi tol esnių puolimq, kreipėsi į apskritie s
viršin inką, pra šy d ami leisti sukurti iš žydų sargybą sa vo namq apsa ugai.
Viršininkui to dar yti neleidu s, žy dai slap ta suknrė apsaugą ir mies tą pask irstė į 5 rajonu s, grup iq va do vais paskirdami kariuomenėje atitarnav u sius jaunu s vy ru s. Sargy ba bu vo apginkluota lazdomis. 139
Tu o pat me tu pasi re iškė anti žy di škos nuotaikos Varni u ose. Spalio
5 d . Varniu ose trys gi rti nauj oka i užkabino ga tvėje žyd ą Grolmaną, tas atsa kė i smūgi smūgi u, tačia u nepatai kė ir uždavė ne ji puol usiam, o kitam naujok ui. Konfliktą matęs pa što viršininkas Sadau skas visus griež tai išbarė, i ką
Grolm an as aštr iai a tsakė, kad jis, Sadau skas, turis šil tą vietą ir ga lis joje
sėd ėti. Vėlia u Grolmanas u žėjo į paštą pa ska mbint i ir toliau nemandagiai
kivirč ij osi su Sadausk u. Varnių žydai dė l ivyk io užsigavo ir nu tarė apskLĮsti
Sada us ką Pa što va ldybai. Spali o 7 d. Magid as ir Damba surinko po sk undu
60 vietos žy dq paraš q, nuvežė į KaltinėnLĮ paštą ir išsiu ntė i Kauną.
Dabar jau tok iu žy dq elges iu pa sipiktin o VarniLĮ lie tu v iai, kad d ėl
vieno žy do u žma čios bendruomenė organizuo tai nori pakenkti visai nek altam ž mogu i, kur is Varni uose bu vo populia rus. Įstaigq tarnau tojai ir vie toje
dislok uoto kariuomenės bataliono kariai sutarė, kad jeig u pa što valdyba
Sada uską baus, jie tuojau pradės dau žy ti žy dam s lan gus, o pačius žy dus
muš. Jei pat ys to neda rys , pa sa md ys tam mie stelio vaikėzus. Tačia u žydam s tok io gras inimo išsigandus, skun do reikal as bu vo užg esi ntas ir kon fliktLĮ d ėl Sada usko nebeįvyko.'"" Tačiau jau spali o 15 d. tu rga us dieną
bu vo pastebėtas vaikščiojantis E. Petra itis, vokie tis, kuri s žmon es kurstė pr ieš
žydu s. Žinomas ch uliganas Vincas Barau skas čiupo vie nam pra eiviui žy du i
u ž bar zdos ir pradėjo tampyti. Policijai su ėmus B arauską, Petraiti s pašaukė
žmone s išva duoti Bara uską, ką subėgę vyrai ir padarė. Sukiršinta raginimLĮ
ir kvietimq minia puolė dau žy ti žy dams jq namq langus, v iso iškulti 39 langai. Tvarka jvesta tik mi este di slokuoto bat aliono kariLĮ dėka. 141
138 VSD

Šiauliq ap ygardo s 1935 m . spalio 10 d . biul e teni s // Te n p at, l. 231.
,,. VSD Šiauliq ap yg ard os 1935 m . spa lio 16 d. biul etenis // Te n p at, l. 168.
1'° VSD Šiaulių apyga rd os 1935 m. spalio 12 d. biu leten is / / CVA. F. 378. Ap . 4.
B. 1548. L. 2 13.
'" VSD Šiaul iq apygardo s 1935 m. spa lio 16 d. biu leteni s Nr. 255 // Ten pat ,
L.166.
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Pana ša us pobūdži o jv ykia i, kildavu s ieji iš senų prieta rų ar bu iti niq
kaitino atmosfe rą, galėjo išša uk ti nauju s n esu tar imu s, ko n fliktu s. 1935 m . spalio 18 d . laikra štis „Mūsq kra š ta s" a tspaus d in o ži n utę, kad
Plungėje dingo du ma ži vaikai. ,,Šiuo m e tu , kada pa sirei š kia vis ur nu kre ip tas pri eš žyd us j udėjimas, panašū s s tra ip sniai dar da ug iau p aaš tr in a akc iją prieš žy dus ", - ra šė VSD pareigū nai. Spalio 16 d . Kr etin goje pas i ro dė
lapeliai , ku riu ose lietuviai ra gi n a m i mu š ti žydu s, n es š ie, esą, ž ud o lie tuvių va ikus, juo se pri m int as d viej q va ik q d in g im as Plu n gėje. Įvy kiai Telšiu ose jvarė da u g baimės Kre tin gos žyd am s, kur ie s ut emu s ja u bijo iše iti i
ga t vę. Sku od e ir Ku liu ose p olic ija surašė p ro tok o lu s ketu riem s as m en im s,
ku rie kiršino vie tin iu s p rieš žy du s. 142
1936 m. sa usio 2 d . d id elio jom ark o m e tu bu vo apku lti kelio lika Var n iq žydų , mu štynės n us lop int os tik p as ikv ie tus v ietos d is lok u ot o ba tali o n o kareiv ius. 143
1936 m. vasarą seri ja antižy d iškq akci jq pasipylė Kre tin g oje - liepos 16 d. čia pe r p re kym eti din go 15 me tų m e r ga i tė M arij on a Traj y tė iš
Aukškalnių ka im o, apie tai m otina p ap as akoj o p až jsta m iem s. Lie p os 18 d .
vakare Kretingos m ies to va ikin a i pra dėj o ga tvėse s tu md y ti žy du s, kuri e,
esą, p a pjovė Traj ienės du k rą, kit i svaidė akm eni s i žy dq gyve namu os iu s
n amu s, d aužė lan gu s. Liep os 19 d . žy d a i s u vež imu ir ne t a rkli u buvo p ikta d a ri ų nu sh1m t i i Akmen ės upeli. Policija s uėm ė 12 tri uk š madariq , karo
ko m enda nta s n uba ud ė juos nu o 1 ik i 3 m ė nes ių ka lėj im o . 1 H Ka im ynys tėje,
Jo kūbavo bažn ytk ai m yje, išd au žy ti sin a gog os la nga i. Liep os 20 d . aš tuo n i
ch u liga nai kely je Pal anga-Darbė na i u ž puo l ė va žiu oja nč ius žy d u s ir ju os
gero kai a pk ū l ė. Mu šeik os bu vo p olicijos su im ti. Liep os 21 d . iš Sa lan tq i
Kla i pėd ą vyko 11 vežimų žydų. Pr ie K li bių kai m o, s us toju s pag i rdy ti a rkli us, a tėjo būrys vietinių ir paga lia is žy du s apkūlė. Le ng v ai s u že isti 5
žyda i, o Mau ša Z aksas pa gu ldy tas i ligo n i nę. Iš vis o apsk rityje dė l š i ų
jvyki q su imt i 29 as m enys, 21 iš j q nub aus tas ko m end anto bau d omis. Saugum iečiai vy res nybei rapo rtavo su tam tikra tend encija ne visai p alai kyti
js t aty mų ir tva r kos re ikalavusios polici jos veiks mu s:
konfliktų,

"'VS D ŠiauJių · apygardos 1935 spa lio m ėn . biu le ten is N r. 235. // C VA . F. 378.
Ap. 4. 13.1548. L. 130.
143VSD bi uletenis 1936 m . sausio 9 d ./ /CV A . F. 378. Ap. 10. 13. 88a . L. 41 .
"' VSD 1936 m. liepos 21 d . bi uletenis// CVA. F. 378. Ap. 10. 13.88a. T. 2. L 155.
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Žydai tuo labai pat enkinti ir pajuok ia lietu vius, saky d ami, kad jei

prie š žydus bandysią daryti, tai tuojau gausią 3 mėnesiu s kalėjimo.
kad p asku tiniu oju metu žydai toje apskrityje vieša i kalba,

pažymėti,

jog j ų kapita lai labai gerai viską pa veikia, kai kurie pradėjo skųsti visa i
neka ltus gyven tojus policijai. Tokiu žydų a kiplėši škumu vie tos gyventojai
lab ai p asi p iktinę, o su i mtųjų draugai rengiasi ir toliau prieš žy dus triukšmau ti", - rašė sa ugu m o va ldininkn s, prastai slėpdama s savo nepasi tenkin i mą p olic ijos veiks m ais, gynusia is žydu s nu o užpuolim ų . 1 -15
Nepate n kin tieji p olicijo s b aus mėmis lietuviai liepos 21 nak tj išplatin o Kreti n goje ra nk a ra šy tus ap ie 30 egze m plio rių lapel ių su p rovo kacin iais u žraša is: ,,Naiki n k lietuv ius, aukštink žydus ir komendan tą", ,,Šalin
Lietu va, vali o žydai", ,,Kur žydai kraštą va ldo, ten žmonės utėles gaudo" ir
p ana šfis. 146
Daugelis ja u nų žydq ir dėl ekonominės pad ė ties, žydų stllmimo iš
p rekybos ir dėl gausėjančios žydq atžvilgiu ne tole ranci jos faktų, nematė
ateities Liet u voje, ruošėsi emigruoti. Žagarietis Geršonas 1928 m. užsiplieskė
vy kti i Meksi ką, jsikfi rė Oaxaca ir kvietė atvykti žmoną, rašydamas , kad
nauja apli nka laba i p alanki žyda ms: ,, Mf1sų kaimynai nežino , kad me s
žy da i, jie galvoja, kad mes vokiečiai, jie net nežin o, kaip žy dai atrodo".
Geršo n o žm ona Ševa, suviliota šios idilijos , nuvyk o pa s vyrą ir viskas gerai
sekėsi iki pa t vienų katalikišk q velyką VelyktĮ švenčių dieną Ševa pamatė
procesij ą, kur ioje bu vo m ilž in išk os popier inės figfiros s u dide lėmi s nos imis, aplink kolonoje šokinėj o meksikiečiai, šaudyda m i i orą, mėtydami somb rero ir p iktai ba rd am i ilga noses gro teski nes figūras. Ševa paklausė tarna itės Chu an itos, kas či a d edasi. ,,Tai yra m ūsq didžiausia religinė šve n tė, a tsakė toji, - šia nd ien yra diena, kai mes žudome žyd us." Ševa persimainė,
ji tapo tvirtai isitiki nu s i, kad jei šaudomi popieriniai žydai, gal i bfiti šaudom i ir tikr i, ir n eilga i tru kus privertė savo šeimą po tr ijtĮ sėkming t\ metq
gyve n im o Meksikoje emig ru oti i PiettĮ Afriką. 147 Tau tininktĮ rež ima s Lietu voje iš es mės bu vo palank us ki tataučiq em igracija i. 192 7 m . Lietuvos
vi d au s reikalq m in is terija nurodė, kad jos pozicija - padė ti kitataučiq
'·" VSD 1936 m. liepo s 24 d . b iulet enis Nr. 197 / / CVA. F. 378. Ap . 10. 13. 88a. T.2.
L.161-162.
6
"
Ten pa t.
.
,., Rose Zwi. Last walk in Na ryshki n Park . - N. Melbourn : Spm fex, 1997, p. 28- 32.
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elementui apleisti Lietuvą."HS Žydt\ emigrac ija tapo intensyvesnė po Hitlerio atėjimo i valdžią, be to, ja buvo su int eres uotos ir sionistinės organizacijos. 1934 m. kovo- balandžio mėnesiais ap ie 560 žydt\ tautybės piliečiq iš
Lietuvos apskričitĮ kreipėsi i Lietuvos minis trą pirm in inką ta rpininkauti Didžiosios Br itanijos premjerą, kad jiem s bū tq leis ta įvažiuo ti į
įvairit1

Palestiną.

Tai bu vo planinga

priemonė,

nes vis i prašytojq teks tai ide nti ški,

skiriasi tik prašytojq pavardės ir parašai. 149
Tačiau visus iškylančius anti žydi ško pobūd žio nera mumu s, pa sireiškusias pogromines nu otaikas, mu štynes tarp lietuviq ir žydų, Lie tu vos
policija situ aciją valdė dau gia u ar m aži au efektyv iai, ko nt roliavo, ir anti žydiškos užmačios būdavo laiku nutraukiamo s, o kalti nin kai deramai nubaudžiami administracine ar teismin e tvarka. 1937 m . po smulkių inicidenttĮ Aleksote, Šiauliuose ir Ukmergėje, kai buvo da užo mi lan ga i žydtĮ
piliečiams

ir keli jų bu vo sumu šti, Lietuvos žy dq kariq sąjungos laikraštis
,,Apžvalga" kėlė klausimą, ar už šiq chuli ganiš kq veik smq neslyp i organiza cija, orga nizuota ranka , ar kas nesuinter esuotas kel ti netvarką . Vidau s

reikalų min istra s Juliu s Čaplikas in terviu „Žydų ba lsui " pažymėjo, ka d
Klaipėdos pr ekybos insti tuto studentai bus nub a usti, Šiaulit1 inicidente asmeny s sukelti už pinigu s, bet vyriausybė tokių veik smq netoleruo s, nepakęs jokiq kiršinimų, nes teismai dabar grie žtesni, paga liau u žtenka nu bausti antižydiškų akcijų kaltin inkam s ir administracinių priemonių, kad
visuomenėje būh1 ramybė. 1 50 Ministra s (ir ne jis vienas) laikėsi žodžio, nes
chul iganiški veiksmai pasitaikė ir kito se vietose.
Buvo ir sprendimų, kuriuos būtent vyriausybė galėjo pakei sti bendro sugyve nimo naud ai, gerinti vidau s tautinius santykius, ugdyti tolerancijos supratimą, ta čiau augant tautinės valstybės stip rinimo d vasiai , naciona liz mui , nebu vo balso ir jėgos, kuri toleranciją ve iksmingai diegtų
visuomen ei gerais pavyzdžiai s. 1938m . vasarą įvyko pirmoji Tautinė Olimpi ada, svar bu s sporto ir politikos įvykis (buvo pakvie sti ir Vilniaus lietuviai, JAV ir kitų ša liq lietuvi ai), tačiau ... nebuvo pakvi es ti dalyvauti Lietuvos taut iniq mažumq sportininkai . Žydų spauda su kartėliu rašė apie
148

CVA. F.1367. Ap. 5. B. 310. L.45.
Žydų par eiškimai Lietuvos ministrui pirminin kui/ /C VA. F. 923. Ap. l. B. 1378.
L. 1-136; B. 1381. L. 1-2 16; B. 1380. L. 1-167.
150
„Žydų ba lsas" ap ie paskutin ius chuli gan izmo reiškiniu s / / Apžva lga (Ka u nas), 1937 m. g ruod žio 5 d . Nr. 44.
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da lyvavi mo žaidynėse s usiaurinimą, kad „mu ms ži noma, kad ir lietu vių
vei kėj q tarpe buvo tokių Olim piados p rap lėtimo šalininkq, bet nugalėjo

gryna i

ta utinės

Olimp iados min tis. Bet šis faktas, m um s aiškiai nem alo-

nu s, nepaveikė mu s n ema loniai pačios Olimpiado s at žvilgi u. Bet būsimoje
Olimpi ado je norime, kad būtų praplėsti jos rėmai, kad galėtų dalyvau ti visi
Lietu vos valstybės piliečiai." 15 1
Lietuvos valstybės au gimas aktualiza vo valstybinės lietuviq kalbos
įtvi rtinimą, kas žy dam s, teiku sie m s iki tol pirmenybę rusq ka lbai , suda rė
problemą Nesan t prievartinės asi miliacijos politikos, nesiekiant žydų išsklaid yti po lietu viškas moky klas, žyd ai vis dėlto turėjo keisti savo nusis tatymą ir labiau orientu otis i lietu vių kultūrą. Rusų kal bos nau dojima s viešosiose vieto se keld avo liet uvių nepa si tenkinimą, tai taip pa t lietuvi ų
v isu omenėje galėjo būti sup ras ta kaip simpatij a SSRS. 1935 m. sausi o 5 d.
Lietu viq ta utininkų sąj ungos suv ažiav ime pre zident as A. Sme ton a pri ekaištavo žy dam s: ,,Dabar galima būtq vienai maž um ai prikiš ti, kad pas itaiko jos tarpe tokiq , kurie nėra parodę pakan kamos pagarbos vals tybinei
lietu vi q kalbai. Neišmokę jos kiek reikian t, viešose vietose jie mėgsta savybėje va rtoti vie no kur io mūsq kai myno ka lbą. Toks imp ro tis nuteikia jos
nenaudai gyv entojq daugumą. Ji ne be pagri n do sako, kad jei ne va rtojama
pašneke syje savo gimt oji kal ba, tai kodėl griebiama si kuri o kaimyno, o ne
lietuvių kalbos?" 152
Žydai gynėsi nuo kaltin imq , kad jie negerbia valstybinės kalbo s ir
da žnai tarpu savyje var toja svetimą , da žnia usiai rusti, kar tais vokiečiq kalbas. Žy dq karių sąj ungos (ŽKS) laikr aštis „Ap žvalga" ne kartą rašė, kad
lietuvi škai kalb a bevei k visi žydai , ru st\ kalbos vartojimas smuko , tik senoji
karta , bai gusi ru siškas mokykla s, dar pasikalba rusiškai. Kaune yra pasiturinti s sluo ksnis, kuris nenori atsisaky ti rusq kalbos , tu o pabrėždamas
savo svetimumą žy dt\ liaud žiai. Ta grupė dažnai lank osi opero je, ko nc er tuo se, restoranuos e ir kalbėdama ru siš kai sudaro ispūdi, ka d visi žy dai
tebevartoja rusq kalbą . Laikra štis teigė, kad 98 procenta i Lie tuvo s žydt\
kalba lietuviškai , jaunima s tikrai gerai ją yra išmokęs. 153
Suartėjimo su lie tu vi t\ vi suomene šalin ink ai ėmėsi ir konkrečit\
ž ingsni t\ susidariu siai situacijai geri n ti, ją tai syti - 1937 m . lapkričio 4 d .

149

151

Lie tu vi11 O lim pia d a / / Apžvalga, 1938 m . liepos 24 d . Nr. 28.
s A. Smeton os pa sa kyta parašy ta (1927-193 4). - Kaunas, 1935, p. 343.
153 Dėl sve timtĮjtĮ ka lb tĮ va rtojimo // Apžv al ga, 1937 m . spalio 24 d . Nr . 39.
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„Ezro" drau gija surengė Kaun e žydų visuomenės veikėjų pa si tarimą dėl
sv etiml\ kalbq var tojimo, kuriam p irminink avo dr. S. Vo lfas . Kalbėjęs dr.
R. Rub inšteinas pabrėžė, kad reikia išaiški nt i lietuvi q vis u ome nei, jog per
19 nepriklausomybės mett\ lietu vit1 kalba žydt\ tarpe ileido gilias šakni s, ja
puikiai kalba jaunoji karta, tačiau jai ne dėl kalbo s mokėjimo trukdoma
gausiau stoti i Kauno universitetą, o, - jis pabrėžė, - dėl kitų sum e timų, taip kritikuodama s žyd ų studentų suma žėjim ą univ ersite te ir gal specialiai tam daroma s kalbines kliūtis, a išk inant, kad žydų jaunima s ją nepakankamai gerai moka . Lietuvit\ ka lba neignoruojama, nors yra dar žydų,
kurie kalba „Kul autuvo s (poils iavietė Kn11110 priemiestyje- A. E.) ru sų ka lba".
Pasisakė dar dr. Š. Go ldbergas, dr. S. Volfas, dr. Donski s ir ž urnali s ta s
Serebravičius. Susirinkimas priėmė rezoliuciją, kad žy dai pa darė did el ę
pažangą lietuvit\ kalboje , jos u oliai moko si, ska ito li etuvių litera t ūrą ir ja
gali kalbėti 90 proc entt \ Lie tu vos žydt\, kad ja nekalba tik se ni au baigę
rusų mokyklas asmenys . Pareik št as protestas, kad neva var todami ru sų
kalbą žydai rusina mies tu s, susi rinkim as paragino vis us žydų vis u ome nės sluoksnius , kurie var toja ru sų kalbą, gre itai išsi žadė ti šio se nojo jpročio, tuo pare mian t žydq ar hebrajt\ kultūrą ir parodant ati tinkamą pagarbą va lstybinei ka lbai. 154 Tai sveikino net antisemit iniai Lietuvos leidiniai ,
vi sų pirma „ Vers las" 155 .
1939 m. ant ižy diškq nu otaikt1 a ugima s pa stebėta s Kelmėje. Va sario 12 d. šiauliečiai kalviai Kazys ir Stasys Ščeponaviči ai ir Kos tas Laurinavičius, apsisva i ginę alkoho liu , vaikšč ioj o ga tvėmis ir užka bi nėjo žy dus, tr is iš jt\ sumušė. Ši au liečius, jau važiuojančius n amo autobu su ,
policija sulaikė, chuliganams tačiau inir tinga i besiprie šinant. Tačiau stebėtojai lietu viai polic ijai nepadėjo, o dar tvarkd ar iu s ir iškol iojo, išvadindami policininkus žydų bernai s. 156 Šis chuli gan izm o a tvejis kitiems pasitarnavo pav yz d žiu - kovo 3 d. Kelmėje jau sept yni vie tos lietuviai, linkę i
chu liganizmą, apkumščiavo septynis vie tos žy dus. Trims iš brutaliau siai
pa sielg usiq lietuvių iškel tos bylo s, kaltieji nub austi pinigin ėmis baud omis po 1000 ar 500 litų, ar ba po 20 parq are što. Saugumui a trod ė, kad tai
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orga niz u otos muštyn ės, ne s bu vo susi rinkę apie 100 žmonių, ta čiau, kada ngi iš min ios p rie žydų m ušimo niekas neprisidėjo, policijai isikišus,
s tebėtojai greitai išsiskirs tė. Tačiau kitą dieną du tipai su mušė Sim oną Jakubovi tz, devynioliko s metų Pales tinos pilie ti, at vy kusi i Kel mę studijuoti
rabinų seminarij oje. Vaik inui sužal ota galva, ab u mu šeikos, 20 ir 25 metų
am ž iaus, nub austi l mė nesio are štu .157
Ap skritai visu omenėje karta s nuo karto pra siverž davo anti žy diškos nuotaiko s, pagrįstai keldamos ištisq miestelių žydų bendruomeniq nerimą dėl ateities . Žydq ištiestą ranką atstumian tis ivy kis 1939 m. bu vo jl\
geros va lios ignoravimas Jurbarke, gyve ntojam s suaukoj us pini gq Gink lų
fondui. Vie tos žy dai n o rėj o, kad jq atstovas būtų pakviestasi kooperacijos
ir Jūros dienos šven tę, kurio s metu už surin ktas lėšas Jurbarko sky riaus
šauliams turėjo bCiti jteikti 46 šautuvai . Pri eš šventę Žydų karių sąj ungos
Jurbarko sky riau s pirmi ninka s Izaokas Fridmana s atsi kla usė rengėj ų, kokia form a jis ga l ė tq dalyvauti cere mon ijoje, kaip turi elgtis žy dq org ani zacijos, tačiau šie pasakė, kad jie atsiklau s valdžios. Vėliau paai šk inta, kad iš
Kaun o pasiūlyta žyda~s nedalyvauti šventėje. Žyda i teisėtai pasipik tino ,
ne s iš 3000 su rinktq litų ginklams vien Jurbarko žydai suaukojo 50-6 0
proc. visos šios sumos. Lojalia usi Lietuvos valstybe i žy dai pikt ai kalbėj o,
ka d, kuomet re ikia pinigq ginklam s pirkti , jie yra reikalingi, kai reikia gi nkl us išk ilmingai iteikti - žy dq nebe reikia . Tuo tarpu d alis lietuvių jautėsi
lyg ir patenki nti , kad žy dai nedal yvavo šven tėje, kalbė t a, ,,kad nor s kartą
lietuviai padarė šventę be žydų",- pasteb ėjo saugumo valdi nink ai. 1ss
Tuo tarp u chuli ganiški išpu oliai vis pa sitaikydavo , anti žydiškas
chuli ga niška s akcijas inspiruodavo vieti ni ai anti semi tai. 1939 m . rugpjū
čio 17 d. Mažeikiuose, Ventos paplū dim yje, apie 20 vaikėz LĮ ap l aidė akmenimis b esimaudančius žydu s - chu ligan q tarpe bu vo g imnaz i stLĮ, tarna utojq vaikų. Juos sukurs tė mokesčiq inspekcijos tarna u tojas Burn eckas. 159
Ar šie faktai buvo tipiški, kasdieni ški visai Lietuvai? Jokiu būdu ne ir šie, pam inė tieji, buvo surinkti tik iš Lietuvos slaptqjLĮ tarnybų su vestiniLĮ,
157

Žyd 11vi suomenė prie š svetimų kalbų vartojimą // Apž valga, 1937 m. lapkr ičio 10 d . Nr. 41.
155 Verslas (Kaunas) , 1937 m. lapkr ičio 4 d.
156 VSD Šiau lit1apygardos 1939 m . vasario 17 d . biulete nis Nr . 25 / / CVA. F. 378.
Ap. 5. B. 4421. T. 2. L. 483.
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VSD ir kri m. Policijos Šiau liq apygar dos 1939 kovo 6 d . biuleteni s Nr . 36 //
CVA. F. 378. Ap .5. B. 4421. T. 2. L. 460-461.
15• VSD ir k'rim . po licijos Šiaulių apygardo s 1939. Vlll.1 9 d . biulet enis//
CVA.
F. 378. Ap. 5. 13. 4421. T. 1. L. 181.
159 VSD ir krim. poli cijos Šiauliq apygardos 1939. Vlll. 18 d . biulet enis / / CVA.
F. 378. Ap. 5. B. 4421. T. 1. L. 184.
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apie juos rašyti spa udoj e neleido cen zCtra.Tai daugiau išimtys, pr ie jq dar
galima pridėti keliolika namų ištepliojimq da žais , raginančiq n epirkti pas
žydus. Chuliganiški veiks mai, kaip matėme, neretai buvo ska tinami verslininkq , kurie konkuravo su žy dq verslininkais, tačiau tenka daryti išvadą,
kad nors ir nemasiniai , ir nekasdieniai tie lietuviq nacionalistų ar paprastų
chuligam1 veiksmai jnešdavo pagrjsto nerimo žydt\ bendruomenėse, liudijo, kad antisemitizmas turi savo šalininkų, ku rie imasi ir fizinit\ veiksmų
prieš žydus , kad viešos antižydiškų akcijt\ prevencijos nėra, o chuliganai ir
antisemitai suvaldomi tik jėgos struktCtrų, t.y. valstybinės valdžios organų
veiksmt\ dėka, tokie jvykiai bylojo , kad tam tikra pikta, ag resyv i srovė prieš
žydus egzistuoja.
Suprantama, kad buvo atvejt\, kai i tokiu s ar panašiu s faktus reaguodavo ir žydai, tai paprastai buvo susiję su jų ant ipatijomis diktatūroms,
fašizmui. 1936 m. lapkričio 15 d. Kaune, Laisvės Alėjoje esančioje kavinėje
greta sta liu ko, už kurio vaišinosi Petras Gavėnas ir žydų tautybės Jakova s
Muleris , netoliese prisėdo du italai. Išgėręs J. Muleris pradėjo šūkauti, kad
nebūtų dainuojamos itališkos daino s, kad jos būtų lietuviškos, kad nereikia ir Musolinio, kuris yra kiaulė ir jam reikia padaryti „šneit" (atseit papjauti). Italų kamivojažierius Argenziano Arpidi, išklausęs viską, ką dėstė
Muleris, jsiutęs smogė jam kėde, kliuvo ir Mu lerio sugėrovui Gavėnui. Kavinėje jsiplieskė muštynės, Muleris svaidė kėdes i italu s. Abu karštakošiaiArpidi ir Muleris - policijos buvo suimti ir nugabenti i policijos nuovadą. 160
Kartais keltos bylos ir politikuojantiems žy dams . Tauragėje 1939 m.
lapkr iti prekybininkui Berui Benjaminovičiui iške lta byla už Lietuvos ir
lietuvių tautos jžeidimą, kai pašte jis (tiesa, nepa sakyta dokumente, kokiame kontekste) prana šo tonu pareiškė: ,,Kas tik kovos su žy dais , tai tas ir
žus. Taip žuvo Lenkija, žus Vokietija ir Lietuva. Tą parūpins žy dai" .161
Neabejotina, kad Lietuvos mokykla buvo persunkta krikščioniškos
dvasios ir mokė mylėti artimą savo, bet neatrodo, kad i jaun us moksleivių
protus vis uotin ai buvo apeliuojama, kad tie artimie ji yra čia pat, visai
šalia lietuvių šeimų gyvenę kaimynai žydai, kurie tačiau nebuvo krikšči o
nys. Akivaizdu , kad svaresnių priemonių, auklėjant jaunimą tolerancijos
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žy dams dva s ia, stokota, spauda tuo s konfliktus nutylėdavo arba juo s išimdavo v isa apiman ti Smetonos režimo cenzūra. Tai leido sk listi gandams ,
kuriuose žydai bu vo nepalankiai traktuojami. Žydq ramybės garantas buvo ir ju os gynė Lietuvos valstybė, kurio s vykdomoji valdžia, policija, saugum as ir auk štieji režimo ešelonai, gyvybiškai suinteresuoti piliečių su tarimu ir ramybe, laiku ir g reitai nutraukdavo prasidėjusius konfliktus,
nesusipratimus, inspiruotas antižyd iškas akcijas. Dėl to antižydiškai nusiteikę asmenys neretai koliojo vykdančius savo pareigas policininkus už
,, prožyd iškumą", n eretai „kliūd avo" už tolerantišką politiką žydq atžvilgiu ir pr ez iden tui A. Smetonai, kur i antisemitai neretai pravardžiuodavo
,,žyd q karaliumi".
Lietuvos valstybės politika , neleidusi engti tautinių mažumų ir skatinusi jq kultūrinę raidą, apskritai buvo palanki žydų mažumai, finansavo
jq mokykl as, stabdė ant isemitine s užmačias, kuriq , kaip ir kitose valstybė
se, antisemitizmo pasitaikydavo, jis pasireikšdavo buitinio nacionalizmo
formomis. Tačiau visuomenėje tarp žydq ir lietuvių egzistavo nematoma
siena. Amžin inkas, rašytojas J.Josadė ją apibūdino taip:
,, ... žyda i ir lie tuviai gyveno šalia vienas kito , dau ge lyje miestelių
da žnai - vienam e name - visa tai juos turėjo ar tinti ,
tačiau nesuartino: kitokios buvo kalbos, kultūros, religijos, papročiai, o sva rbiau sia - visiškai skirtinga bu vo psichologija , t.y. nervt1 jau truma s, reagavimas i gyvenimo reiškiniu s, tempera men tas ir dar daug kas." 162
toje

pačioje gatvėje,

Kauno gatvėse žyda i vaikai karo išvakarėse jautė antižydi škas nuotaika s. Zevas Birgeri s pr isimena, kad lietuvi t\ jaunimo aplinka rodėsi jam
nedraugiška, netrūko jaunuoliq išsišoki mq prieš žydq studentus, o jam su
broliu neretai vaikštant gatvėje kažkas staiga sušukd avo: ,,Žydas " ir va ikė
zai puldavo juos. Reikėdavo priešintis mušeikoms arba pabėgti. 163 Au torius pa stebi, kad antisemitizmas nebuvo Lietuv oje valstybinė politika , jo
neb uvo ir spa ud oje, nesimatė tarp valdžios oficialiqjq sluoksnią Tačiau
žemutiniu ose sluoksniuose, tarp paprastq žmonit\ antižydiškumas buv o
Laiškai dukrai i I zrae l į // Lietuvos r yta s (Vil niu s). 1993 m .
3 d. N r. 213.
163 Zev Birger. No Time for patience. My Road from Kaunas to Jeru salem. - New
York : Newmarket Pres s, 1999, p.17.

16l J okūbas Josadė.
160
161

VSD 1936.XJ.15 d. biuleteni s Nr. 274 // CVA. F. 378. Ap.10. 13. 88a. T . 2. L. 419.
VSD ir krim. policijos Šiaulių apygar d os 1940 m. vasario 5 d . biu letenis / /
CVA. F. 378. Ap. 5. B. 4421. T. l. L. 166.
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paplitęs, jis buvo

mot yvuoja ma s religiniais jau mais , nebuvo gen i kon takir tarp miesto žy dt\ ir kaimo žmonit\ lic tu viq. 101
Didesnių prieštaravimų nepastebima tarp lietuvit\ ir žyd q inteli gentijos, laisvqjų prof esijt\ žmonit\ . Būta bandymq rengti bendrus vakarus,
bendrauti ne tik kaip kolegoms, panašiq profe sijq žmonėms. Tačiau abiejq
grupiq šviesuoliai men kai rūpinosi pavoji ngt\ aprnišk t\ identifikavi mu ar
naiviai manė, kad verslininkt\ bei jaunimo išp uoliai , antižydiški p asisakyma i praeis pro šalj kaip pavojinga laikotarpio liga. Tokia buvo epocha,
Lietuvoje pučiant jtakingiems antisemitizmo skersvėjams iš kaimyninės Vokietijos. Jau buvo žymūs iš Lieh1vo s kilę pasaulinio garso s muikininka s
Jaša Heifetz , iš Druskininkq kilęs skulptorius Jaques Lips ch itz, esperanto
kalbos kūrėjas L. Zame nhofas. M. Biržiška rašė, kad abiejų pu s it\ in telektualai ieškojo supratimo ir susipažinimo. Lietuviai jsteigė lietuvių ir žydų
kultūros bendradarbiavimo
draugiją, žy dq kalba išleista lietuviq literatū
ros apžvalga , o lietuviškai - žydų poezijos ir novelių rinkiniai. Kauno unive rsitet as išleido docen to Nochmano Chaimo Šapiros monografiją apiežydt\ romanistą Mapu, kilusi iš Kauno , jo va rdu pavadinta gatvė Kaune, taip
pat kitą Šapiros monografiją apie Lietuvos žy dt\ poeziją. Simo na s Beliackinas ir gydytojas Land au rašė noveles liet uv ių kal ba .165 Advoka ta s Jokūbas
Robinzona s vokiečių spaudoje rėmė Lietuvos politines ir teisines pozicijas ,
parašė „Klaipėdos Statuto komentarą" lietuviškai ir vok iška i, iš viso 4 tomu s. Gregoras Rutenberga s lietuviškai ir rusiškai su kūrė knygutes apie
pirmąjį lietuvių istoriką Simoną Daukan tą . Rudolfa s Valsonokas para šė
didelę studiją „Klaipėdos problema". Kalbini n kas Benjaminas Sereiskis išleido rusq kalba lietuvių kalbos gramatiką ir 1933 m . - lietuviq kalbo s žo dyną. Kalbini nka s Chackelis Lemch ena s, 1936 m. baigęs Kauno uni versi te tą, tapo žymiausiu lietuvi ų-rusų kalbt\ žo dyno s udarytoju , tie sa, tą darbą
jis atliko jau po karo. Izidorius Kisinas pa ske lbė sva rbių lietuvių bibliografijos darbą Kauno univer site to italų kalbos dėsty tojas Dovy d as Michelis dau g rašė italų spaudoje apie lie tu viq meną, su J. Talmantu ruošė Dantės poezijos ver timu s j lietuvių kalbą. Visoje Lietuvoje buvo gerai žino mi
muzikai M. ir L. Hofmekleriai, estrados d ainini nka s D. Dolskis ir daugelis
kitų. Liet uvos žydai , gyvenę už sie nyje, taip pat daug pri s idėjo prie Li etuvos kultūr i niq pas iekimq propagav imo , pri s tatymo .
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LŽŽB, p. 363- 364.

Apskritai lietu viq ir žydq santyk iai buv o kaimyniški, nepaisant autarp usav io ekonomi nės konkurencijos, kur i bent kol kas nežadėjo
jok ių žydq suvaržy mų prek yboje, juo labiau valstybiniame lygmenyje. Dėl
to nuota ikos keitėsi labiau dėl ekon om inės ver s lo sėkmės ar nesėkmės, ū ki
niq kri zių. ,,Lietuva " 1924 m. rašė, kad prieš du metus šešiq lietuvi t \ jsteigta „Širvintos" bendrovė, kuri Virbalyje , Kalvarijoje ir Vilkaviškyje, Šakiuose
įsteigė did eles pardu otuves, verčiasi gerai, o „santykiai tautq tarpe čia yra
ge ria usi: kai kurie žyda i, m aty t, eina pir kti j lietu viq jstaigas, o lietuv iai i
žydų. Mat pirklyboje vartotojui sva rbu ne tautybė, be t vaidina rolę pato gumas ir kišenė." 166 Tačiau palaipsniui rados i ir aktyvesnė, agresyvesnė lietuviq srovė verslininkų tarpe, i kurią 4 dešimt. pradžioje žydai nebegalėjo nekreip ti dėmesio, kuri jau nebegalėjo nejaudinti žydų verslininkų ir apskritai
žydų bendruomenės, nes raginta žyd us apriboti , išstumti iš atskirq verslų.
Tautin inkq reži m o ekonomikos „lit uani zavi m o" tend en cijos vaidino svarbų vaidmenį, kurias pirmiau sia pajautė Lietuvos žydai, vaidinę svarbiausią vaidmenį p rekyboje, importe ir eksp orte. Valdžia rodė ypatingą dė
mesį žemės ūkiui, kur lietuviai tu rėjo svarias pozicijas, ir elgėsi atsargiai,
plėtojant dideles ar vidutinio dydžio jmones - mat tokios buvo daugiausia
nelietuviq nuosavybė. Odos ir metalo jmonės d ar iki l pasau linio karo priklausė vokiečiams arba žy dam s (Til mansai, Šmitai, Volfas, Enge lmana s,
Frenkelis) , tad vyriausybė jq neprotegavo , leisdama išsilaikyti pačioms ir
savo apsukrumo dėka. Ne žemės ūkio profilio industrijai le ista maud yt is
laisvosios rink os srovėse, n esuteikiant jom s vyriausybinės paramos. Tačiau žemės ūkio jmonėms m etodiškai teikta pa rama ir būtent šia me sek toriuje lietuvių kompanijos išaugo. Doma s Cesevičius, eko n om istas , v ienu
metu ir Lietuvi t\ tautinin kq sąjungos Generalinis sekretori us , vėliau rašė,
kad tautininkų tikslas buvo aiškus: naciona linėje ekonomikoje lietuvių kompanijo s turėjo būti remiam os ir aug ti iki to l, kol jos dom inu os ir viršys ne
žemės ūkio šakq pramonę, tai yra ne-lietuviq ranko se esančią pramonę. 167
Pasiekus ind ustrinę lietuvi t\ viršenybę vidaus rinkoje , bū tt\ siekta lituaniga nčios

,.. Pranas Kriauči ūnas. Mano atsiminimai , p. 182- 183.
'" Domas Cesev i či us. Lietu vos e kon ominė politika '1918- 1940 metais . - Vilnius :
Akademija ,1995, p. 87.
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zuoti ki tą nelietuvišką šaką - prekybą, vėliau, ma tyt , fina ns u s. Vyriausybė

Žy d a i reagavo i a š trėjančią situaciją, bandydami aišk inti tok io po -

steigė sav o imones, pirko dali lietuviq imoniq akcijq, steigė kooperaci jos

žiūrio žal ą ir moty v uodami , kad ir jie turi teisę gyve nt i, dirbti, todėl ėmėsi

imone s, kurio s stūmė žydu s iš eksporto ir imp orto b iznio (,,Lietūkis", ,,Mai s-

ieš koti

tas", ,,Pieno centra s", ,,Lietuvos muilas " ir pan .).168 Tai nebuvo dra s tišk i

džio mėnesi susikūrė „Žy dq karit \, dalyvavusių Lietuvo s neprikl a usomy-

ž ingsniai,

tačiau lėtas

procesas su aiš kiu eko nom ikos lituani zav im o tik slu.

Tokia va ld žios ekonominė tend encija stiprinio radikal es n es nuotai kas, kurio s nu krypdavo labiausia i prie š žy du s, turėjusius tvirtas pozicijas
stambi ojoje pramonėje, prek yboje ir finansuo se . Ant ižydiškas nusiteikimas
tam tikru ose sluoksniuo se turėjo lab ai aiškiai
d ą, jas d idino pradėję organizuotis,

to

šūkius

netgi

bės atvadavime

ir supratim o lietuvių visuomenėje. 1933 m. gruo-

sąj unga" arba trump iau - Žydų karių sąjunga (toliau -

ŽKS). Jos steigėjai aiškino, kad sunki os pasaulinės krizės metai s, a tsi radu s

ekono mini pagrin-

bjauriai ra sizmo teorijai , kuri apėmė vieną didžią valstybę, kurios nu odai
įsiskverbė tarp mūsq tautų ir per Klaipėdos kraštą ėmė plisti į Lietuvą, ŽKS
užsibrėžė tikslą stovėti Lietuvos nepriklausomybės ir vidaus gyventojų s u-

prek ybo s istaigq boiko-

gyvenimo sa rgyboje ir kovot i prie š visus gy venimo nuod y tojus, kurie savo

išreikštą

kėlę žydų

tvirtesnės atramos

ir kitaip reikšti s besivienijan tys i Lietuviq vers lininkq

(LVS). Kauno apskri tyje 1933 m. Lietuvo s sa ugum o departamento

sąjungą

artimo neapykantą dan gs to savo neva tauti škumu arba patriot išk umu.

apžva l-

Sąjunga subūrė vis u s žy dus

goje pastebėta, kad „esa ntieji rajono ribose lietuviai prekybini n kai ir vers linink ai beveik visi organizuojasi ir s tengiasi savo organizuotumu

ir val-

d žios pagalba prekybą paimti į savo ra n kas. Jaunuomenės bei prekybininkų
ir verslininkt\ tarpe yra jaučiama aktyvėjanti nacionalsocia li stin ė dvas ia,

, d alyvavu sius Lietuvos

nepriklausomybės

171

ka-

ruose , tarnavu s ius Lietu vos kari uomenėje, rūpinosi ugdyti jų tarpe tėvynės
meilę ir kelti valstybi n i suprat imą, rūpintis narit 1 tautiniais , ekonominiais
ir kultūriniais reikalai s, kelti lietuvių ir žydų kultūrinio bendradarbi av imo
idėją. 172 ŽKS vicepirmi n inkas M. Bregšte inas pažymėjo, kad visuomeninės

nepate nkinti , kad viskas

veik los srityje ŽKS planavo gilinti Lietuv os val stybingumo sąmonę žydų

brangu , o žemės ūkio produkta i pigūs. Saugumiečiai kon statavo: ,,Jie dabar

tarp e, kovo ti dėl visi škos žy dq tautybės piliečiq lygybės visose gyveni m o
srity se ir kultūriškai artinti žy dus ir lietuviu s. 173 Sąjunga jau 1936 m. turėjo
47 s kyrius visoje Lietuvoje bei 2500 nari q 174 , rengė Lietuvos valstybiniq

ypač mažumų

klausimu. "

169

Lietuviai

ūkininkai

visur įžiūri išnaudojimą-juos išna udoja įvairūs pirkliai, kurie, lyg susitarę, moka žemas kaina s už žemės ūkio produktus ir ypati n gai su jq s unkiai
pagaminta preke nesiskaito tada, kada ūkininkams rudeni ar pava sa ri (per
3-4 mėnesi us) reikia sumokėti mokesčius, kada į rinką jie išveža didžiausią

kieki

kurie ,

grūdų

ir

kitų produktų,

įėjus krautuvėn

ju os išnaudoja

ko nors nusipirkti , už

pardavėjai, ypač

kiekvieną daiktą

žydai,

u žsiprašo

dvigubai ar net tr igubai , ir, nors po ilgų derybų kiek ir nuleidžia, bet v is dėl
to nuplėšia daugia u, ne gu ta

prekė

kainuoja. Ir v isu r kitur, kur tik

ūkinin

kams reikia sumokėti vieną antrą litą, jie mato išnaudojimą. Dėl viso šito jie
pageidauja, kad vyriausybė pareikštų savo valią visur ten , kur reiškiasi
išnaudojimas, kur žydas ar koks perėjūnas sve timtautis minta mūsq krašto
žmonių - lietuvių prakaitu." 170

švenčių minėjimus, pasisakė už

Vilniaus atgavimą iš Lenkijos, rėmė Lietuvos valstybės sie kiu s ir idealus. Jos centro valdybos pirmini n ku buvo ats.
jaun. leit. Jokūbas Goldbergas, vicepirmininkais- Izaokas Šapiro ir M. Bregšteinas. Pastarasis apžvalginiame strai psnyje pažymėjo, kad tai nėra vienintelė Lieh1voje veikusi Lietuvo s valstybinę mint i u gdž iu si organizacija ,

nes žydų spauda darė tai visą laiką, tačiau ŽKS buvo pirmoji , kuri ėmėsi
iniciatyvo s dėl suartėjimo su lietuvių tauta ir pirmoji , kalbėjusi ir rašiusi
lietuviškai, nes dėl tokiq idėjq populiarinim o žydų kalba anksčiau tos min tys lietuvių nepa siekdav o. 175
Pasirodžius šios sąjungos skyriams Lietuvos miestuose ir miesteliuose skept ikai pažiūrėjo i ŽKS rez ervuo tai, jtariai . Lietu vos saugumiečiai

168

Alfonsas Eidintas, Vytauta s Žalys. Lithuania in European Politics. The Years of
the First Republic, 1918-1940. Edited by Edvardas Tuskenis, introdu ct ion an d
afterword by Alfred Erich Senn. -N ew York: St. Martins Press, 1997, p . 119- 120.
169
VSD Kauno apygardo s 1933 m. spalio 3 d . jvykiq apžva lga / / CVA . F. 378.
Ap. 3. 8. 2825. BL. 325.
1
ro VSD Kauno apygardos 1932 m. spalio mėn. apžva lga // Ten pa t, L. 460462.

171

Treji metai // Apžvalga (Kauna s), 1936 m. gruodžio 6 d .

m Jokūbas Goldberga s. Mt1StĮ tikslas ir keliai // Apžva lga, 1936 m. gruodžio 6 d .

Bregš teinas. Ką nuveikė žydt\ kariq sąjunga? // Ten pat.
5am. Subockis. Tėvynės labui // Apžvalga. 1936 m. gruodžio 6 d .
175 Ten pat.
173 M.
17•
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savo va dovybei teigė, ka d tai p r iver stiniai žin gs nia i. Ta ip 1934 m. pradžioje pas tebi ma, kad žyd t\ or ga n izacij os savo veiklą žym ia i su s ti prino ,
iš dalies tai paai škint ina ve rsli nin kq jud ėj i mo baim e, kad liet u vi a i ga li
ju os išs tumti iš pre kybo s . Žyda i pradėjo steig ti savo - žy dq a tsar gos kari ų organizaci jas, tuo ro dyti savo pilietiškumą, o draug e ir pala nkumą
lietu viams - tokie sk yriai įsisteigė Utenoje, Ukmergėje ir Zara suose. Su sirinkima i ten praėjo labai gyva i, bu vo kalbama apie reikalą pala iky ti ku o
geres nius sant ykius su lietu viais , ra ginti žy du s sto ti i Ša uliq sąj ungą ir
kiti. ,,Lietu via i i toki us žy dt \ mane v ru s žiūri su p an ieka ir sako, k ur ji e
seniau buvę. Tik kai p amatę, kad lietu viai prad eda susipra sti ir jq a tsi kra tyti, tai jau tik dabar jie pradėj o meili ntis", - be joki q simpatijų žyd ų pi lie6
čių iniciatyva i rašo ma VSD d oku m ent e.17
Ut enoje taip pat 1934 m. p rad žioje pas teb ėta, kad sionis tai pradėjo
mažiau rūpin tis Palestin a, o daugiau Lietu vos vida us re ika la is, stengia masi ieškoti kelių sugyv enti su lietuviai s. Vyk usiose pa skai tose kalbėtoj a i
įrodinėja , kad Lietu voje žy dam s geriausiai gyventi. Vasario 25 d . Anyk ščiu ose per p rotesto mitingą dėl Lenkijos vald žios vykd om o lie tu viq persekiojimo Vilniau s kraš te kalbėjęs A nykšč ių rab inas kvie tė žyd u s vieny tis,
eiti ben d ru keliu su lietu viais, duodamas suprasti, kad Anykščiu ose nein antys i kahalą žyd ai yra blogi žmonės, tai pirm iausia, sup ras k, komuni stai,
kurie daro gėdą visiems žy dam s ir tuom jie kiršin a lie tuv ius pri eš žy du s.177
Stiprėj o ir pačių žydų nu sistatymas prieš komuni stu s žy du s. Kitame saugu·
mo dokum ent e rašo ma , kad „dešiniosios žydų organi zacijos nusi stačiusios
prie š žydu s komuni stu s, nes pastarieji gadina žydų vardą Lietu voje" . 178
Dešinės ir kairės prie štar avimai žydų tar pe iššau kd avo ne tik kar štas di skusijas - Molėtuose per Heluco susiri nkimą 1934 m. ba land ž io 21 d .
kilo net tarpu savio muštynės, kuria s sukėlė ka irieji žydai. 179
Valstybės saugum o departamentas 1936 m . pažymėjo, jog Kaune ypatingai did elis da rbininkų išnaud ojimas past ebi mas mažo se dirbtu vėlėse,

ir krim . Poli cijos Ukmergės apyga rdo s 1934 m . vasa r io 3 d . ži n ių s an tra u k a / / CVA . F. 378 . Ap . 3. 8 . 2962 . L. 16.
177
VSD Uteno s rajono 1934 m . kovo l d . į vy kių san trauk a / / CVA. F. 378. Ap. 3.
8 .2962 . L.23- 24 .
118
VSD Uteno s rajono žini ų s antr au ka 1934 m. ba lan d žio 4 d . / / Ten pa t, L. 43.
179
VSD Ukmergės a pyga rdo s 1934 gegu žės 9 d . d ary ta ži nių sant r au ka / / Ten
pa t, L. 68.
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ku riq savi ninka i yra daug iausia žyd ai. Lietuviui darbinink ui A. Kran ausk u i nu šov us Kau ne len tpjūvės sa vininką Kamberj, pag al ta u tybę žydą, ir
pa čiam po to nusišov us, tai pn veikė visus d arbinin kus, kurie tam e tragiš kam e ve iksme įži ū rėjo savotišką ko vos už darbin inkq būvio pa gerinim o
fa ktą. Vieni čia įžiū rėj o tau tin i Kranau sko didvyriškumą, lietu vio pasiaukojimą kov ai pr ieš žydq išnaudojimą, - taip galvojo dar bininkai n emar ksistai, kuri e ėj o į Kra na usko laidotuv es, tapu sias ma sine demo ns tracija,
sie kda mi pa demons truot i soli darumą pr ieš žydu s- di rbtuviq savininku s, pas tebėjo apžv algoje apie visuotini streiką Kaune VSD pareigūna i . 180
Kla ipėd oje naci ams 1938 m . prad ėjus labai persekioti žydu s, ne mažai jq persikėlė gyvent i i ar timai esančią Kretingą, atidarė čia savo par du otuv es, sand ėlius, išs inu omavo bu tus. Vietos žydai, norėd ami padėti pers ikėlė liams, atsakė nuomą vietos lietuviams, kurie buvo priver sti savo jstaigas
perke lti iš cent ro i nepa togias pr eky bai vie tas priem i esči uo se. Lapkrič i o
26 d . vietos p rekybin in kai lietu viai ir versli ninkų sąjungos na riai surengė
pasitarimą, kuriame dalyva vo 60 asm enq , apie 30- LVS nar iai, kiti pašaliniai. Knygy no sa vin inka s ir kra ut uvininkas Vladas Gied raitis , karštas ir
ne takt iškas žmogus , savo pas isa kyme labai p uolė žyd us, siū lyd amas apkarp yti jq teises, ka ltino žydus, kad jiems nerūpi Lietu vos rei kala i, kad
žydai 1935 m. rinkimu ose į Kla ipėd os seimelį balsa vo už vokieči q par tijas181, kad taip jie pri ves lietuvius prie krašt utin iq ve iksmą Visi karš tai
p ritarė Giedraičiui, siūlė atbėg usiems iš Kla ipėdos žydams uždrau sti verstis prekyb a. ,,Ūpas antižyd iškas, pri eš žydu s daugėja lapelių, ragi nanči q
nep irkt i pas žydu s", - infor mavo vyresnybę Šiauli q sa ugumiečiai. 1 82
1938 m. gru odžio 13 d. Joniškyje rasti išklijuoti pri e telefono stul pų
keturi plakata i: ,,Lietu vi. Neapkęsk taut os para zitq - žyd q. Žydas tautos

VSD paru oš ta 1936 m . birželio 17 d . įvykių ir vis uotini o s treik o ap žval ga / /
CVA. F. 378 . Ap . 3. 8 . -1551. L. 24- 25.
181 Tai nep eln ytas ka lt in imas, nes 1923 m . Lietu va i p ris iju ng us a utonom ijos teisė
m is K l a i pėdą ir Kla i pėdos kraštą, pas irod ė, kad int eg ru oti ji i Lie tuvo s va ls tybę yra nelengvas da lykas, nes ir vieto s lietuviai, nekalba nt ap ie vokieč iu s, b uvo
ori en tuoti į vok iš k ąjį va lsty bingu mą ir palaikė voki škas par tijas be i rinkimu ose
į vie tos seimelį ba ls uodavo už vokiečitĮ sąrašus. Žr.: Vyta uta s Ža lys . Ringen
um ld enti tat. Warum Litauen zwischen 1923 und 1939 im Meme lgeb iet kei nen
Erfo lg hatt e. - LUneb ur g: Vcr lng Nordo s tdeut sches Ku lt urw erk , 1993, s. 70.
182 VSD Šiau liq ap yga rd os 1938 m. lapkrič io 29 d . bi u letenis // Ten pa t. L. 585.
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priešas", ,,Žydai niekina mūst\ kalbą, o tu o ir mu s pačius. At silyg in kim e ir
jiems tuo pačiu", ,,Žydai Klaipėdoje bal su oja u ž vokieči us, tu o iš du od a m i

95

n imq n eab s o liuti no . Šiauliq ap ygardo s Žydų ka ri ų sąjungos su važia v im e
1937 m . spal yje D . Ch as ma nas sa kė:

valstybę. Pirkdamas pa s žydą pa ts to kiu ta ps i", ,,Lie tu vi , n epir k ir ne p a r-

d uok n ieko taut os pr iešu i žyd u i. Jie d emora lizuoja ir nu o dija ta utą". Sa u gum iečių nuo mone, tai buvo viet os mok sleivi t\ darbas .153 1938 m . gr uod ž io
18 d . Linkuv oje aliejini ais dažais ant Lei b o Baro namo ra s ta s u ž ra š as: ,,Nepi rkite p as žyd us ". Tok s pat u žrašas ras tas ant Al ekso Krumplio
sienos. 184

klėties

Skuod e 1939 m. pr adžio je valstybinėje gimna z ijoje išplatinti ranka
rašy ti ir šapiro graf u pada u gin ti anti žy di ški lap elia i, ra g in a nt ys pri eš inti s
išnaudoto jam s žydams , kurie tu ri savo ra nk ose prekybą, pramonę ir vi s u s
miest us. Lap eliai p latinti ir Sku odo tur g uje, sau gum as jtarė, kad ju os iš leid o gimnazij os moksl eiviai.185Tokie fakt ai ga nd a is p as iekdavo plačiuosius
žydų bendruomenės slu oks niu s, b et teisybės vardan reikia pastebėti, kad
neb uvo plačiai žinomi lie tu vi q visuomenėje, n es api e ju os spauda nerašė.
Dė l to lietuviai gerą p asiturinč ių ir turtin gt\ žydų padėtį idealizavo kaip
visų žydų padėti, o žyda i toki u s faktus laikė n erima s tingai s ir pavojingai s
bent jau tolimesnei p erspekt yva i.
Aštri ų antižyd iškų iš puolių rup oru 4 d eš imtm e tyje , ypač jo pabaigoje, tap o Li etu vių v erslininkų sąjungos laikra šti s „Ve rs la s" , kurio pusla piu ose pa sirodė n e tik pu olant ys vokieč ių, žydq verslininkus straipsni ai, bet išr yškėjo ir anti se miti zmas. Laikra š tis neragino susidoroti su
žy d ais, b et kaltin o jų ver slininku s trukdant lietu vių visuomenės moderni zacijai ir nat ūraliu keliu g ras ino stumti ž ydu s iš prekybiniq sluoksnią
Buvo ir ka l tinimų žy dam s, esą jie sie kia pa saulinio dominavimo . Žydų
spaud a a tsikir tinėjo i „Verslo " kores po ndentų s tr aipsnius , ypač lietuvių
kalb a leista „Ap žvalga ", st ebėdamasi at viro mi s anti semiti zmo aprai š komis 186.,,Verslas " kalti n o ir Lietuvos vyriausy bę, n eva teikiančią žydams
lengva tas , kokių nesusilau kia lietuv ių verslinink ai. Ž ydai , sieki antys gerų santyk ių su šalie s gyventojų dau g um a, skyrė p elu s nu o grūdų ir kaltiVSD ir krim.poli cijos Šiaulių apyg ardo s 1938 m. g ruod ž io 14 d . biu leteni s / /
CVA. F. 378. Ap . 5. B. 4421. T. 2. L. 572.
18
' Ten pa t.
185
VSD Šiaulių ap yga rd os 1939 m. kovo 16 d . biul e teni s // CVA . F. 378. Ap . 5.
B. 4421. T. 2. L. 450.
116
Vers las, 1932 m. kovo 31.

„Zoo log in is an tisem it izma s v isuo me t bu vo sv eti ma s Lietu va i. Šie
nu oda i pa teko p as mu s iš sv etu r ir užnuodijo tik kai ku riuos kar š tak oš ius
ir ka rjeri s tu s, ku rie norėjo iškilti, pa sirem d ami an tisem it izm u . Būta ir tokių, ku rie b u vo nusista tę prieš žyd us tik ekon omi niai s samp ro tavi ma is,
ypač d ėl konkuren cijos< ... > Lietu v i ų žyd ų kul tūri ni o bendr ada rb ia vim o
dra ug ija , i kurią bu vo susibū rę abiejų tau tų int eligen tai, neparodė jok ios
in iciat y vo s, jo kio ve iklumo . Žyd ų karių sąju nga susikūrė gin ti žyd ų teisių,
žydų garbės. Mes ja utėme, kad tik mes, kuri e tiki lietuvių ta ut os te is ingum o
jau s mu , kurie kartu kovojo ir di rbo Lietuvos neprik lausom ybės lab u i - tik
mes mokės im e s ur as ti bendrą kalbą su lie tu viai s" 187
.
Kituo se pa sisak ymu ose pastebėta, kad lie tu viškai lei d žiama s Žydų
ka riq sąjungos laikra štis „Apžva lga" yra tiltas tarp tautų, pa sid žiaug ta,
ka d pa s kutin is Lieh1 v ių vers linin kq sąjungos s u va žiav ima s i škėlė nauj ą
š ūki - š į kart „Lietu va , pirm yn ", jau neb e „Liet uva liet u v iam s" ir tai y ra
ge ras že nkla s, to dėl rag ino visus žy du s ak tyviai da lyva u ti re nka nt p in ig us
Ginklq fondui , s tiprinti nepriklausomybę, 168 ŽKS ir susikūrę žydų Vilniui
vaduoti sąjungos skyri ai m i nėjo Viln ia us prar ad imo dieną, rengė Lietuv os
vals tybiniq šv enč ių minėjimus.
Pri eš taravimam s s tiprėti neleid o ne tik sav al aikė aišk ina moji žydų
akcija, bet ir tai , ka s šiuo at veju bu vo lemi ama - LVS nari t\ ant ise miti zm as
tu oj pat , vos pasirei š kęs, susilaukda vo vy riau syb in iq slu oks niq pa s merk im o. Aš triai „Ver slo" id ėj as kriti kavo Ka un o bur mis tra s ir bū simasis m ini s tras pirminink as Antan as Merkys , kiti min is trai , n epalai kė an tisemitinit1 išpuolių prezid enta s Ant an as Smetona. 189 Izid ori u s Kisin as , 1932 m .
išleistos knygutės žydų moksle iviams a p ie A. Smetoną aut oriu s , pab rė žė,
kad A . Smetona žydu s laba i ver tin a, 1928 m ., keliauda ma s i Žema itiją vie name mi es telyje pirmi au sia ap lan kė si nagogą, o tik po to b ažnyčią, k itur

183

187

D. C has ma nas. Lie tu v iq-žy dq sa n tykiq problem os // Ap ž va lga , 1937 m .
s palio 10 d., N r. 37.
'" Ten p a t.
169 Alfon s as Eidint as. Lietu vos Res p ub liko s p rezide nt ai. - Ka una s : Šv iesa, 199 1,
p . 123.
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aptriušusia i sinagogai remonh10ti pa skyrė mišk o lengvati~ėmis sąlygomis.
Autorius akcen tavo , kad Sme tona nėra palie stas nei anti se miti zm o, nei šo vinizmo ir Pre zidento bei geresnės lietuviq visu omenės ats tovq ita ka yra
žydams garantija , kad lieh1vit1-žydt1 santykiai liks geri. Tokia p oz icija buvo teigia mai ivertinta ne kartą žydt\ bendruomenės vadovybėje, o rabinai
net ragindavo melstis už prezidentą A. Smetoną. Svarbu pažymėti, kad valdžia prilaikė antižydiškumą , apskri tai šoviniz mą , o 1936 m . int erv iu buvęs
Ministra s pirmininka s Ernesta s Galvana uskas pažymėjo, kad jau n ojoje lietuvių kartoje antisemitizmas pasirodė daugiausia dėl to, kad jie negali ras ti
darb o atskirose viešosiose sri tyse, o siekia varžytis ten, kur jau sen iai domi nuoja žydai . Jis paneigė, kad vyriausybė varžo lietuv ius žydų sąskaita, ku o
siekė kaltinti valdžią kovingieji versli ninkai 190 •
LVS kalbėtojai vengdavo kaitinti nusiteikim us prie š žyd u s, kai kurie tai viešai pa sakydavo, ragindami konkuruoti civilizuotai. 1938 m. gr uodžio mėnesi LVS centro valdy bos sek retorius Stasys Gabaliauskas lankėsi
Telšiuose ir susitiko su versli ninkai s ir savo kalboje pažymėjo, kad nereikia
vartoti agresyvių metodų prieš kitataučius, ypač žydus. Ragino s u jais kovoti kultūringomis, leistinomis priemonėmis, jok iu būdu ne pogromai s, propaguoti verslą lietuvių tarp e, pakeisti lietuvi q naudai švenčių ir poilsio
dienų įstatymą, siekti palengvinti galimybių gaunant kred itu s 191 • Tačiau,
kaistant antižydiškai situacijai už šalies ribų, LVS savo rengini ais pri ešžydiškas nuota ikas neretai pastiprin davo, netgi jeigu to jų kalbė t oj ai speci aliai ir nesiekd avo. Taip 1939 m. sausio 5 d. Tauragėje vietos šaul itĮ salėje
jvyko verslininkq sąjungos vakaras-balius, kur iame kalbą pa sakė minėta
sis Gabaliauskas. Kalboje jis pabrėžė, kad viena tau tinė m ažu ma, sudaranti 7 proc. gyventojl\, turi savo rankose visą prekybą, bėdos atveju jie sp ruk s
iš Lietuvos su visai s kapitalais. Todėl būtina palaiky ti lietuvių verslininkus, duo ti progq jaunimui patekti i prekybos jstaigas, kad laikui einant
pirmautq lietuvi s, o ne mažumos žmogus. Salėje kalbėtojui karštai pritarta.
Programos metu Valstybės tea tro grupė „Linksmieji brolia i" savo dainose
palie tė žydus, kad vartoja Lietuvoje rusų kalbą, o kai juos už tai kas nors
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kri tikuoja, ša ukia, kad ir Lie tu voje pra sideda nacizm o banga. Aktori ai ap dai navo Kaun o žydų krautuviq nelie tu viškas iškabas. ,,Kaip tik buvo dainuojam a kas nors prie š žy du s, iš publiko s pasigirsdavo triuk šmingi a usios
ovacijos", - kon sta tavo saugumie čiai. 192
Reikalui esa nt bendradar biav imas netgi tarp besivarža nčiq verslininkq išlikdavo glaudu s. 1938 m. gegužės 22 d. Mažeik iuose įvyko visos
apskr ities lietuvi t\ ir žydų krautu vininkų, pramo ninkq ir amatin inkq suv ažiavi ma s, kur iam e sv arstytas svarb iausias klausimas - per dideli apskričiai uždėti mokesčiai. Kalbo se vieninga i sutarta , kad tai ben dras reik alas,
tad reikia kovot i kartu , sutarta sudaryti vieną delegaciją, kuri vyk tq į Kauną ir įtei ktų Finansų mini sterijai memorandum ą apie prekybos ša kų būklę
apskrity je. Į delegaciją išrink ti A. Leibšicas, K. Rachmeli s, K. Suraiskis , Nacevičius ir Novickas .193 Žydų spauda su pasite nkin imu pabrėžė, kad tai
pirmas verslininktĮ bend radarbiavimo atvejis, be tautybės ski rtumo , rodantis, jog sie na tarp abiejų tau tybiq versl ininkų yra pas tatyta dirbtinai.
Tačiau prasta ekonominė padėtis vis išša ukda vo nepasi tenkinimą
prie š žyd us, kur ie, d augelio nuomon e, gyveno žymiai geria u negu lietuviai. Vid utini a i ir ypatingai s mulkūs ūkininkai, pri stigę pinigų savo reikalams jau pavasarį, sko lindavosi iš pažįstamų žydų „iki var pos" - naujojo
derliau s. Procenta s buvo „žyd iškas " - 25 proc . pa lūkanų. Pa sisko linantys
likda vo patenkinti iki derliau s - skolin tojas at si imdavo tiek, kie k sko lindavo , bėda ta, kad neretai , blogesniais metais ūkininkui po sko los ir procentų grąži nimo, ne kažkas belikdavo . Dažnas keikė, deja, ne nederlių,
bet skolintoją.
1939 m. sa usi VSD Šiauli t\ apygardos biul eten yje konstatuojama,
kad ū ki ninkai, dar b in inka i ir valdininkai kaip ir anksčiau reiškia nep asitenkinimą prieš žyd us, kuriq ranko se yra visi kapit alai, prekyba, visur, kur
tik galima užsid irbti , viskas prikl auso žydam s. 1 epasitenkinimą ke lia valdiški užsakymai žydam s rangovams, jq kompanijos , gavusios užsaky mus ,
įkiša netinkama s medžiaga s, taip pa sipelnydamos. Lietuviai miestuose gyvena priemi esčiuose, o žy dai gra žiau siose vietose ir geriau siuo se namuose, lietuviai darbinink a i sunkiai dirba , bet visi pat og umai skirti žydams .
192

1
"
191

Verslas , 1936 m. vasario 6 d.
VSD ir krim. policij os Šiaulių apygardos 1938 m. gruo d žio 13 d. b iul eten is//
CVA. F. 378. Ap. 5. B. 4421. T. 2. L. 573-57 4.
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VSD ir krim . poli cijos Šiau liq apygardos 1939 m . sau s io 10 d . bi ul et eni s / /
CVA. F 378 . Ap. 5. 8. 4421. T. 2. L. 53 1.
193 Maže iki q žy dq bei lietuviq krautuvin inkai bendrai gina savo reikalus // Ap žva lga (Kauna s ), 1938 m. bi rželio 12 d. Nr. 23.
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Pradedama kalbėti, kad žyd us reikia boikotuoti , o dide sni ekst remistai kiekviename žing snyje pasiruošę duoti žy d ams i kaili, - rašoma dokumente.
Taip yra ne tik mieste, bet ir kaime. Ekstremistq baudima s nieko
nes bus dar
valdžia

didesnė neapykanta

žydam s, o tuo

pačiu

_

nepadės,

ir p rieš valdžią. Todėl

turėtq

visus vals tybin ius užsaky mu s žy dam s rangovams - pl entq
tilh.1statybą - panaikin ti, duoti u žsaky mu s rangovams lietuvia m s,
pasirū pinus, kad lietuviai gau tų reikia m as paskolas bankuose . Prekyba
tiesimą,

automobiliais yra išimtinai žydl\ ra nkose. Konstatav us tokias nu o taikas,
formuluoti pasiūlymai, kaip spręsti šias problemas. PasiOlymai aišk iai nukreipti prieš žyd us - VSD norėjo, kad būtq įvesta kon trolė žy dq įmonėms,
kad jq va ldomuose fabr ikuose, įmonėse bei sta mbi aus iose pa rdu otu vėse
būti.1

pasodin ti vald iški bu halteria i, kuriems algas mokė tl\ imoniq savi ninkai , kad taip sutvarkius mokesči q inspekcija gau tq tikslesne s žinias, tiksliau paskirstytų apyvartos bei pelno mokesčius. ,,Kiekvienas žy d as ži ūri,
kad galėtq su kapi tal u iš Lietuvos p as iša linti. Valstybe i iš žydq n ei ekono miniu , nei kultūriniu požiūriais naudos n ėra", - baigiama 1939 m. VSD
apžvalgoje .194
Pakenčiamą padėti ne papra sta i greitai p akeisdavo padidėj ę loka liniai socialiniai prieštaravimai. Vokietijai a tp lėš us nuo Lietuvo s K l aipėdą,
1939 m . kovo mėn. i Kretingą, Palangą, Gargždus plūstelėjo pabėgėlių, taip
pat ir Klaipėdos žydų. Maisto produktq kain os bemat išaugo 35 procentais.
Jau balandžio pra d žioje VSD pastebėjo, kad žy dai kartu su lietu viais p abė
gėliais užplūdo d aug miestų ir mi es telil.l, sudarydami konkurenciją lietuviams verslininkams ir nu otai kos p rieš žyd u s bem a t paaštrėjo, kar š tu oli ai
jq adresu paleidžia ne vieną nepalanktj žodį . 195 Gandonešiai gąsdino žmo nes kiekviena p roga, su tuo buvo nepapra stai sunku ko vo ti, juo s su stabdy ti. 1939 m. rugpjūčio 17 d. Gargžd uose, Joselovičiaus daržinėje, ku r jis laikė
tepal'-l ir benzino atsa rgas ir retkarčiais jomi s pr ekiavo, kilo gaisras, p ersimetęs i gretimus namu s. Sud egė 103 na mai ir 150 n egyve naml.jjl\ pastatq,
kalbėta, kad daržinę padegė Kretingos link nuvažiavęs motocikli n ink as. 196
'" VSD ir krim . Policijos Šiaulių apygardo s 1939 m. sa us io 16 d. biuletenis N r . 7
// F. 378. Ap. 5. 13. 4421. T. 2. L. 516- 518.
'" VSD ir krim. policijos Šiaulių apygardos 1939 m. ba landž io 3 d . biuletenis/ /
CVA. F. 378. Ap. 13. 4421. T. l. L. 419- 420.
196
VSD ir krim . po licijos Šiaulių apygardos 1939 m.rugpjūčio 17 d . biu le teni s//
CVA. F. 378. Ap. 5. 13. 4421. T. l. L. 185.
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Kretingoje, Sk uod e pa sklido gandai, kad Gargžduose žydai bu vo tyčia p adegti ir kad taip bu s ir toli au . Gandai buvo platinami iš Vokieti jos, Bajorą
Lietu vos sa ugumiečiai darė pastangas, kad skleidėja i būtq sudrau sti. 197
Panašūs įvykiai, kur ie buv o gal ir atsitiktiniai, raginimai apriboti žy dl.l įta
ką eko n om ikai , ypa ting ai prekybai ir finansams, kėlė dėsningą žydq ben druo m enės rūpestį.

Žydų- Lietuvo s patriotq in iciatyva prieš tokias tendencija s pasi sakydavo jq spa uda, ypatingai n u o 1935 m. lietuviq kalba leis ta s laikraštis
,,Apžv alga", redag uojama A.L Livšico, A.Y. Malemaro ir S. Šilianskio. Pirmajame numeryje redakciniame stra ipsnyje pabrėž ta, kad tai yra p irmas
žy dl\ laikraštis, leidžiamas vals tybi ne lietuv ių kalba , nor intis padėti „žydų vis uomenei ga lutin ai atsikratyti ru stj ir vokiečių kalbtj , svetimo ju n go
liekano mi s", nes „ mū s tj kredo yra aiškus ir papra stas: mes esame Lietuvos
piliečiai, kur ie per ši mtmečiu s sua ugo su Lietu vos žeme ir kurios likimas
suj ungė su lietuv i ų tauta . Kartu su lietuviais mes kentėm caro laikai s ir kartu
su ja is kovojo m dėl po litinės nepriklausomybės < ...>, - rašė veda majame
leidėjai. - Lietuvos ateitis yra mum s brangi ir mes da lyvausim vistjjos p ilieČil.l darbe", redaktoriai taip pat siekė įgal inti lietuvius „susipažinti su vidiniu žydų pasauliu, kuris daugumai jtl yra uždaras ir kuris apie tai gauna
iškreip tą inform aciją". 1 98

(Laikraštisleistas iki pat 1940 m. soviet11invazijos.)
siek iai pastebimi ir kituose žydq le idiniuose lietuvi q kalba. 1939 m. J. Lev inas iš le ido F. Daugio knygutę „Žy d ai Lietuvo s gyvenime". 199Čia siekia ma apeliuot i i daugumą lietuviq ir stabd yti ant ižy diškas
tende ncijas, raginimus apriboti žydq versl ą. Joje dėstoma, kad žydai tapo
pr ekybin inkai s ir versli ninkai s dėl istorinit\ aplinkybių, kadangi tose sri tyse lietuvi ai nesireiškė ar ba nesugebėdavo pasireikšti , palaip sniu i jie įgijo
mon opoli prek yboj e, tam lavina savo vaikus, jų tarpe atsirado pra sigyv enusiq žmo niq , savo vei kla taip jie kelia krašto gerovę. Atsirad u s lietuvi tl
prekybin ink ams, pradėjo kurtis lietuvit\ miestelėm1 luomas , prie kurių prisidėjo lie tu via i valdininkai ir išJAV parvykę liet u via i, taip s ustiprėjo konkur encija su žy dai s, o jiems nukentėjus dė l n epatirties , lab iau pasireiškė
anti se miti zmas. Kadangi žy dai yra susiorganizavę, tai ir lietuviai susibū rė
Panašūs

191

1939.VIIl.1 8 d. biulete ni s// Ten pa t, L. 184.
Mūs LĮ tik slai // Apžv alga. 1935 m. birželio 16 d.
""' F. Daugi s. Žyda i Lietuvo s gyve nime . - Kaunas: J. Levinas , 1939. - 62 p.
198
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i Lietuvių verslinink t\ sąjungą, - tai davė ir duos daug naudo s, ypač mokymasis amatų ir prek ybos mokyklo se, koopcratyvq s teigimas. Tačiau autorius siūlė tarpu savyje bendradarbiauti , nes tai duos abipusę naudą, reikia
labiau vieni kitus pažinti:
„Kaip kitos , taip ir žydq tauta tur i jvai riq asmenų su jvairiais ir
gerais polinkiais. Bet statis tika rodo , kad žydų prasikal tėl i t\ procentas yra
labai maža s. Iš to galima spręsti, jog jie yra gana drausmingi ir geri piliečiai. Kaipo tokie, jie yrn va lstybėje pageidaujami. Juk ir lietuvių vers linink q
tarpe yra jvairių asme nq , gal net ir labai suk tq , kur iuos, tikrumoje, reiktų
pasodin ti i kaltinamųjų suolą, bet , deja, ne vis kas iškyla aikštėn ir ne v iskas
pasiekia teising um o organ q ausis. Išva doje gaunasi, kad nė vieni nesame
be nuodėmės, tai kodėl mes neie ško me būdų bendradarb iavi mui ? Turint
gerus norus būtų gali ma tuo s būdus ra sti". 200
F. Daugis (tai bene bu vo kurio nors žydų tautybės autoriaus slapyvardis) teigė, kad visq pirma reikia baigti nesąžiningą agitaciją, e lgtis teisinga i, tada problemos išnyk s. Žyda i nėra a tėjūnai, jie kovojo u ž Lietuvos
laisvę, liejo kraują, padėjo diplomatiniuose frontuose. Jie nepadarė bi znyje
ekonominių nusikaltimų, kaip ir lietuviai iš JAV gentainių, taip ir žyda i iš
savo gen tainių Amerikoje gavo paramos, plėtojo verslą. F. Daugis pateikė
pavyzdžius, rodančius, kad žydai, sėkmingai ves dam i savo vers lą, jdarbina daug lietu vių, aukoja labdarai, ger ina krašto ūkį: p am inė tas didžiausias Ch. Frenkelio odos fabrikas Šiauliu ose, panevėžietis limĮ prekybos
bendrovės savininkas L.B. Chaze nas (d11broliaiHeselis ir lcikas Chaze1Zai
kovojoliet11
vii1partiza1111
gretoseuž Lietuvos nepriklauso mybę -A . E.), Alekso to
stiklo fabrikas , priklausęs Š. Lygum ui, Cen trinis žyd q bankas koop e racija i
remti, akcinė bendrovė „Nė ris", gami nanti mašinas , padar g us, šildymo rad iatorius, kanalizacijos vamzdžiu s, kuri veda administratorius Ga mza, akcinė bendrovė „J. B. Volfas-Engelmanas", kuri pagamina trečdalį ala u s Lietuvoje ir vien iš akcizo kasmet sumoka i biudžetą l min. litl\ , AB „Ink aras",
kuri su „Guma" aprūpi n a rinką gumos di rbinia is, kurių n ebere ik ia im po rtuoti, Gudinskio Sargėnų p lytl\ fabrikas, gaminan tis Bituko plytas, jau žinomas Europoje ir JAV, statybos rangovas J. Kapla nas ir Ch. Romas sta to ir
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tiesia p lentu s, pastatė Pri enq tiltą. Kyba rtu ose gamina skardą, tepal us, rair „Unio nas standart", su d ara nti p ragyvenimo ša l tinį da u geliu i da rbi n inkų, AB „Cotton" Šančiuose gamina kojines,
Jona voje ve ikia M. Landman o fabrika s, išmokęs daug l ietu vių meistrq, kurie gami na gerus ba ldu s, ,,Lima" Kau ne audžia vilno nes medžiagas, Pane vėžyje firm a „Dem bo" sėkmingai verčiasi geležies p rekyba, jos sav inink as
J.Dembo yra gerbiamas asmu o .201
Ne vie na iš šių jmoniq y ra steig ta kar tu su lietuviais, ka ip akcinė
draudimo įmonė „Lietuvos Lloydas ", kurią 1922 m. įkū rė L. O žinskis,
A. Prūsas, J. Smilgevičius, N. Solove ičikas, R. Tilma nsas ir M. Yčas, bendras yra ir direktorata s, ir valdyba. Dideli nuopelnai kra što industriniam
vaizdui priskiriami statybos rangovo G. Ilgovskio firmai , kuri pastatė pači us didžiausius
ir gražiausius pastatu s Lietuvoje, gimnazijas, fabrikus
(Kauno dr . V. Kudirk os mokyklą, VDU akių kliniką, Veterina rijos institutą,
medicinos fakulteto rū mus Kaune, Biržq, Panevėžio, Kėda i nių gimnazijas,
Vytauto Didžiojo Karo muziejq, Žemės ūkio rūmus, sanatorijas , ša ld yt uvus, skerdyklas, kareivine s, cukraus fabriką Pavenčiuose ir t. t., taip pa t
tiltus, tiesė plentus, tame tarpe Žemaičių plento 2-ąją distanciją. Prista tyta
knygutėje garsėjanti Lietuv oje ir pre kybo s popieriumi L. Zelc er io firma , kuri prekiauja ir lietuvišku, ir importuo tu popieriumi. Pabrėž ta, kad žydai
daug prisidėjo prie lietuviq sveikatos , daktara i ir felčeria i gerai gydė, jie
mielai dirba miesteliuose, kur lietuviai nenori vykti, daugelis žmonių juos
geru žodžiu mini jau seniai po jq mirties. Jie dabar jau čia l ie tuvių gydytojų,
kaip ir lietuvitĮ amatininkų, konkurenciją, tačiau klaidingas yra šūkis, kad
žydq nebereikia, apsie isime be ją Žydai tur i teisę dirbti kaip Lietuvos pi liečiai, reikia konkuruoti . Klaidinga yra drau s ti žydams nuomoti žemę, nes į
žemės ūkį reikia daug investuoti , lietuvia i valstiečiai pinigq neturi , žydai
čia verstųsi - tie, kurie nori ūkininkauti. Žydai prekiauja mišku , turi stambias prekybas, tvarko susisiekimą, autobu sq lin ijas , p igiai veža keleivi u s,
įdėdam i i transportą daug kapitalo , kur io daugel is lietu vit\ neturi. Ar tai
blogai? - klausė F. Daugis:
„Čia jau žyd ai norėdami piliečius išnaud oti ir skriausti negali , nes
bilietl\ kainas ir važinėji m o tvarkos pri žiūri Lietuvo s valdžia. Bet žy dai
šalą, klijus, žvakes „Unionas"

201

200

Ten pat , p. 11-12.
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Ten pat , p .17-26. Detalia u api e Lietuvos žydq e konominę
nas Atamuka s. Lietuvo s žyd11kelias, p. '132- 141.

veiklą

žr.: Solomo-
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pa sitenkin a, kad jie turi šioki toki da rbą ir uždarbi ant savo id ė to kapitalo .
Argi už tai galim a žy dus peikti ? Ieškant blogųjl\ pu sil\ ja s randama
kartą,

kur jų visai nėra, bet taip darant pra silenkiam a su tei singumu ir su

sąžiningumu, kas, žinom a, yra ned o ra , smerktina ir p eikti n a . Ieškan t gerų

jt\ pu siq žydt\ gyvenime ga lima rasti labai da ug, tik jos reikia tin kamai
jvertint i ir pripa žinti.

" 202

F. Dau gio knygutė išleista tiem s laika ms dideliu 2000 egzempliorių
tira žu, daug

ką

norintiem s žinoti paai škino , nušvietė. Ji kv ietė bendradar-

biauti lietuv ius ir žy du s, kvietė lietuvius pa žinti žyd us, m a ty ti gerąsi as
vieni kitq pu ses, nes tai bus v isos Lietuvos labui:

l

l

,,Taip ir žydt\ kla usimas Lietuvoje, jei bu s daromi žyg iai išsišokimams ir nesusiprati mams mažinti, šve lninti , juos anuliuoti , tai jie bus pagerinti , bus normaliai korek tiški, o su laiku bus ir visai draugi ški - kaip
tikrumoje ir privalėtų būti. Mūsq Lietuvos labas to reikalauja . To reikalauja
žydų

reikalai , to re ikalauja ir lietuviq reikalai,

jau ir dabar Lietuva yra toji šal is, kuri,

sąžini ngumas

galbūt iš vist\

ir

garbė.

Juk

n aujai susikūrusių po

Didžiojo Karo valstybil\ yra tolera nti škia usi. Lietuvoje nep ersek iojama jokia tikyba, jokia tautybė, joks isitikinimas, jei tik jis n ekenkia valstybės santvarkai. Ir visi

piliečiai

tuomi naudod amie si d žiaugia si.

Tą

pastebi ir iš

sveti ml\ valstybi ų atvykę turi stai <...> Žydai turėtų ste ngti s p ašalinti ta s
ydas, kurios jiems primetamos. Gal jt\ oponentai daug ką ir p er d eda, bet
tikrum oje tų ydų yra ir jos ša lintin os, - sav ikriti škai pr ipaž ino autoriu s." 203
Žydų ka r it\ sąju ngos, žyd q publici stq straipsniai,

kiti le idini a i ne-

papra sta i akcentavo jq, kaip piliečiq apsisprendimą n e tik did ž iuoti s savo indėliui Lietu vos nepriklausomybę, kr aš to ekonomiką ir prekybą, bet
ir ska tino liet uviu s žy du s laik yti lojaliais, ištikimais ir sva rbiais Lietuvos
piliečiais, tuo se reikalavimuose taip pat matėsi ryž ta s kovoti prie š žy d11
apribojimo šūkius, pab rėžtas dar egz istuojanti s žyd q nelygiateisi škumas
valstybėje.

202 F.

Daugi s. Žydai Lietuvos gyvenime, p. 53.
pat , p. 59- 60.

203 Ten

Žydai iš Vokietijos ir Lenkijos

ne
XX a. Lie tu va neb u vo izol iuota nuo jva irit\ pol itinių ir ideologinių
tend encijq, kurio s rutuli ojosi Vakarų Europoje . Politinės mad os veikė politiku s ir visuomenės vei kėjus. Jau anksčiau matėme italų fašistt\ judėjimo
jtaką ana log išk iem s simpatikam s atsi rasti, netrūko ir antisemitų itakos. Tačiau anti žy di ška doktrina nebu vo vien vokiečit1 arba tiktai IIl-i ojo Reicho
lyderių ideo log ija. Dar apie 1930 metu s sionistų lyder is Vladimir as Žabo tin skis teigė, jog Ry tq Europo s ant isemitizm as atneša katastrofą žydams, o
ne na cia i. Anti se mitizm o ce ntru jis nurodė tuometinę Lenkiją.
Veimaro Respubl ika, ar ne t iki to linė Vokietija šiaip ar taip bu vo Rechtsstaat , t.y . teisinė valstybė, kurioj e žydai turėjo savo teises, o to nebu vo nei
Rusijoje, nei Rumunijoje . Vokie tijoje iki tol nebuvo p ogr omq, tuo tarpu XIX
am žiaus Prancūzijoje jie vykda vo iki pat Dreifuso by los. Kuomet l pa sauli nio
ka ro metu vokiečiai įsiveržė i Lenkiją, nereta i žydai ju os sv ei kindavo kaip
išv aduotoju s ir noriai naud ojos i Vokietijos civilizacijos vertybėmi s. Ten vis
dar domina vo tradicini s anti semit izma s (krikščioniškasis), o radikalu sis (antikrikšč ioni ška s, rasistini s) susti prėjo tik po T pasaulini o karo. Lietuvoje irgi
do m ina vo tradicini s, tiksliau kultūrinis anti semitizmas , rad ikalusi s net nesusifor ma vo i aiškiai išdėstytą ideologiją, kurią propaguotų bent kiek stipresnė politinė srovė ar sa mbūris. Ne t tarp nacit\ iki 1925 m. tik keli naciq
lyderiai buv o a nti semit ai - Adolfas Hitleris , Alfredas Roz enb erga s ir Julius
Streicheri s. Nei Josefas Gėibbelsas, nei Heinricha s Himml eris, Hermannas
Gėiringas, Rudolfa s He ssa s, broliai Gregora s ir Otto Stras seriai, net Adolfas
Eichm an nas i NSD P nes tojo dėl anti semitizmo. Kol na ciq par tija ėjo i aukš tuome nės slu oksnius, jos anti sem itizmas nebuvo agresyvus.
Žymiau sias A. Hi tlerio biografas Alanas Bullockas teigia, kad Hitleris antisemitu tapo Vienoje, pamatęs ten daug žydt\ ir skait y da mas vietinę
antisemitinę spaudą. Žydas jam tapo mistiniu padaru, savotišku ve lniu .
Žydas yra vis ur , jis a tsaki nga s už viską - modernizmą mene ir muzikoje,
kurios Hitleris nemėgo; pornografijoje ir prostitucijoje ; antinacionalinėje
spa ud os kritikoje; kapitalizme, išnaudojančiame mases ir a tvirkščiai - so
cializme , išnaudojančiame tas pačias mases. Neapyka nta žy d a ms ska tino
Hitleri vis lab iau mylėti savo tautą, vis daugiau supra sdam as žydą jis prisipa žino tu o labiau atleisdavęs socializmu besižav inti ems darbininkams 20-l .
'"' Alan l3ullock . Hitl e r. A stud y in Tyrany . - New York: Kon ecky and Konecky ,
1962, p. 39- 40.
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Netru kus H itleris save jtikino, kad žydtĮ kon spira ci nis pa saulis no ri ir s iekia sunaikinti arij us, per soc ialiniu s skirtumu s ir kla s inius konfliktu s, atakuodami rasines ver tybe s, heroi zmą, kovą, autori tarin ia m vadovavi mui priešpastatydam

i

internacionali zmą, hum a ni zmą, p aci fi z mą,

demokratijo s materi alis tinius idea lu s, taipogi
individų

ir

rasių nelygybė

marksizm ą.

buvo vienas iš ga mt os

Hitlerio a kyse

jstatymų.

Jis pat s save

priskyrė antžmogia

ms, todėl buv o skir tin gas nuo darbin in kq , žy dq, s lavl\,
su kuriais susid urda vo Vienos ga tvėse.
Eberhardas Jackeli s, Hitleri o

raš tų

ir kalb q

leidėjas,

aptiko tris faktorius, kurie yra svarbiau s ios žmoniq
pat s rasini s jau smas, lyderiavimo forma ir

teigia, jog š is

ras inės verty bės

galim ybė

vykdy ti

karą.

- tai

Tuo s

elem entus Hitl eris išvertė i vado principą, gal tik slia u, vadizmą, nacionalizmą ir militarizmą. Hitleri tiesiog jelektrino atradimas, kad prie š tu os tri s
elementu s stovinčios idėjos (internacion alizma s, d emokratija ir pacifi z mas)
yra pagimdy tos ir puoselėjamos žydą Dar dau g iau - judaizmas, išsiplė
tęs iki un iversa lios krikščionybės istorijo s, pasisa kė u ž žmonijo s vienybės
idėją,

tuo tarp u nacizmas buvo prieš 205 • Tuo būdu ša lia tradi cin io, isto rinio
anti semitizmo Hitleris atrado žyd us, kaip ne sutaikomu s naci zmo priešus.
Tapęs Vokietijos ka ncleriu Hitleijs žavėjosi civi l izacijų at s iradimu ir žlugimu. J!satrodė sa u gimęs lab~i pana š iu metu, koks buvo žl ungant se nosioms civilizaci jom s. Ateitis priklausė „žydq-bolševikų" masi nei ideologi jai ir , jeigu ne naciq rasistinė elito ideo logija, - civ ilizacija
žū tą

Tai, jo nuomone , buvo ir jo, kaip civilizacijo s gelbėtojo, mi s ija, ir ji s
čia matė savo va idmenį 206 • Viską, ką Hitleris mėgo ir š lovino, jis pri~yrė
arijams, viską, ko jis nekent e,=-susiejosu žy dai s . Ga lim a 1:._e
ab ejo ti tus,, ką
j isKaloėjo apie žyd us .: Hitler IS tuo fikrai tikėjo. Visuose jo antisemit iniuo ~ pasis aky muo se išryškėja akivaizdi ten-dencija - palajps niui ]11m
kalban t išk ildavo šė toniška žy do figūra. Demokratija yra žydi š ka - per ją
vyks ta slap tas žydų dominavimas. Bolšev izmas ir soc iald emokratija; kapit alizma s ir „kapitalo vergovė", par lamentarizma s ir s paudos lai s vė; libera lizm as ir krikščio nyb ė; moderni zma s mene (,,k ultūrbolševizmas"),
p rosti tucija - visa tai yra žydo instr um en tai pri vers ti ariju s paklu s ti žydq
, 05 Michael
206

R. Marru s. The Holocaust in History . - New Yor k, 1987, p . 162.
Alan Bullo ck. Hitler. A study in Tyra ny, p. 397.

JOS

v ald ymu i. Viena labiau s ia i H itlerio mėgs tamų fraziq bu vo: ,,Žy das yra
žmoni q d eko mp ozici jos fermentas" 207 •
A nti se miti z mas tap o oficialia IfI Reicho_pp litika, kai tik na ciai a tėjo
i valdžią. Ta či a u fiel< v' dau s, o ypač už sienio politikos sumetimai s, p rieš
žyd us naciai tur eJO ve1 ti apai s. H. bn ngas tapo Prūsijos vidau s reikalq
mi nistru, oficialiai bu vo ·teisint os SS ir SA. Liberalūs va ldininkai išstum t i
iš pozicijų . Kairi eji buvo siunčiami į konclagerius, pirma sis, Dachau, pra dėjo veik ti 1933 m . Tarp areštuotų liberalqjau buvo daug žydą Dar 1933 m.
kovo 10 d. Berlyne simbo liš kai degint os prie š iškos na cia ms ir žydų para šytos knygos. Liepsno se su pleškėjo H. Heine, T. Mann , Z. Freud, S. Zweig,
A. Einsteino knygos. H . Hein ės pranašys tė, kad ten , kur deginamos knygos, bu s degi n am i žm onės, pradėjo pild ytis .
Vokietijoje l~ m . bal andžio l d . J2Ead±tas eko.21o~boikotas
neva a tsi teisiant už žyd q antivokišką propagandą užsienyj e. Boiko taso uvo
pavadintas: ,,Geras vokiet is nepirks nieko pas žy dus ". Juli us Streicheris ,
judofoba s ir „Der Sttirmer " redak tori us, buvo pa sk irta s atsakin gu už akc iją. Prie žy dq krautuviq buv o pa s ta tyti SS ir SA patruliai , vyko mas iniai
mit ing ai . Tačia u p o dienos boik otas bu vo atšauktas , prisibijan t u žs ienio
reakcijos.
Ta i bu vo p radž ia. Bala nd žio ~ d._ra~r~dė d ek r~s, a~ibrėžiantis
n ea rijo statusą. Neari jas bu vo tas , k ur is !illęs i~ nearijo , ypač
ypač
j1;!iėjq tjjsybos. Žy d ai pašal inti iš valstybinės tarn ybos , armijos , teism q, m1iversitetą Laisv q profesijų žmonės netek o darbo . Ž}'._
dq apri~oji11;;~Vokietijoje tapo ir 12.µvogerai ž inomi Lietuvoje , n e t ik spat~dos dėka, bet ir dėl
Kla~
krašto gyventojų simpatijLĮ ar antipatijq , Vokietijos naciLĮ veiklos
Liet u v~s vokieč iq organizacijose. Kai kas buvolinkęs mėgdžioti nac iq frazeotogijčfafšimpa tizavo jt\ ideologijai.
,,....-Lietu viq int elektualai pu ikia i suprat o tokios kaimynystės svarbą lie/ niv .iams ir žyda ms. Prof. Mykolas Riomeris 1935 m. biržel i laikrašči ui „Folks( blat " sakė:

ZB!o,

"----·
,,Mano gil iu isi tikinimu Lietu vos masė, liet u vis ūkininkas niekuomet n ebu vo antise miti ška i nusiteikęs, taip pa t vyresnio ji karta neserga šia
liga, išsky ru s, ž inoma , išimtis. Ši moderni ška liga, tiesa , užkrėtė mūsq
207

Ten p« t, p. 407.

-~
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jaunuomenės

čill,

dali.

Tačiau

tai atsitiko

dėl
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ištisos

eilės ekonom inių

p rieža s-

kurios, žinoma, neg ali pate isinti , bet kurios yra vis dėlto suprantamos.

Tačiau ši liga

yra daugiau importuotas prod uktas ir ją, ypač pas mus, gabe -

na viena s mflsq kaimynas.
Iš antisemiti zmo stengiasi padaryti gerą prekę taip pa t kai kur ie
biznieriai. Bet šie nuo d ai, kurie ate ina iš anapus s ieno s, yra pavojingi
vist\ pirma pačiai Lietuvai.Tie, kuri e skelbia šią rad ika lią neapykantą p rieš
žydus ir stengiasi juos išnaikin ti, yra tai p pili
vo s valstybę. " 208
'-...... Pranašiški žodž iai, tačiau juos ne visi
bū tina

/_
(

pa sire ngę

su naikint i Lie tu-

prisiminė

tu om et, kai juos

buvo prisiminti.
1935 m. rugsėjo 15 d. naciq susirinki me Niu rn be rge buvo prii m ti

„Apie Reicho piliečius" ir „A pie vokiečiq kra ujo ir
Nuo tada žy du tapo tas, kuris turėjo 3/4 arba 2/4 kra ujo,
jeigu jis pri k lausė judėjq tik ėji mui arba bu vo vedęs žydą. Net 1/ -1kra ujo
atstflmė žmogq i trečią ka tegoriją . Įstatym ai grąži no žyd usi vidur a mži us.
Jie bu vo a tskir ti nuo vokieči q ir neteko pilietiniq teisiq. Žy dq vaikus paša:~~ižydi ški

įstatymai

garbės gynimą".

l
/

lino iš mokyk lq arba suvarė i a tskir as.klases . Nacių su manym u žy du s tai
turėjo priv ers ti em igruo ti, paliekan t Vok ietijoje visą savo turtą. Tač ia u p rive rsti žyd us mas iškai emigru oti nacia i dar n egalėjo.
Aprib ojimai kir to per vokiečiq ku l teirą . Ju k iš 234 tea trq dir ek to r iq
50 proc. buvo žydai, Berlyne jie suda rė net 80 pro c. 75 proc. žydq bu vo pas tatytq ar parašytq teatru i pjesių aut oriai, jie va ldė spaudą, 1881 m. 9 pro c.
Vokie tijos žu rnalistų buvo žy dai. 1905- 1931 m . iš 32 vo ki ečių, ga vusių
No belio prem ijas, 10 bu vo žyd ai.
Vokietijos žydq reakcija i jq teisių apr ibojimu s bu vo nev ienareikšmė. Robe rtas Welschas, ,,Ji.idische Run d schau " red a ktoriu s, išgarsėjęs
strai psn iu „Nešio kite išd id žiai gelton ą žv a i gždę ", sa kė, kad boik otas b uvęs pe rversm u žyd ų gyve nime, nes tie, kuri e buvo pas i trau kę iš žy d iškos
b endru om enės,

bu vo pr ivers t i sugriž ti, bfltent sa vq, žy d q ta rp e, jie paj us
savo vertę su gelto nu lop u, no rs tuom et Dovydo žvaigždės neš iojimas dar
bu vo nepr ivalo mas. Buvo ir Lietuvoje žydų, kur ie džiaugėsi, kad jq taut iečiai Vokietijoje spaudži am i, nes šie Vokietijoje su vokie tėjo . Spa udim as juo s
206 Prof.

Romeris apie žydų l ietu vių san tykius / / Apžvalga, 1935 m . birželio 16 d.
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priv ers tauti ška i sustiprėti. Mat žydams reikia prie spaudos , pe rsekiojimq,
kad atsirastq tautinė jungtis, nes kitaip žydai asimili uosis 209 •
Kiti žydq vadovai matė Vokietijoje niūrią žyd q atei tį, da uguma tikė
josi, kad Hitl eris ir naciz mas yra praeinantis blogis. Neturėję iki tol vieni ngos vadovybės, 1933 rugsėji žydai sudarė Vokietijos žydq Atstovybę, ku ri
kontaktuotų su naciq vyriausybe. Jos vad ovu išrinktas Leo Bek. Žydai ieškojo galimybės sugyventi su naciais. Jie tapo integruoti i Vokietijos gyvenimą ir kitaip neisi vaizdavo savo likimo . Vokietija da r priklausė nuo už sie nio š alių, naciai negalėjo atskl eisti visq kortq, bijodami, kad bus boikotuotos
1936 m. Berly no Olimpinės žaidynės. Tokie naciq politiko s svy ravimai kėlė
žydams t uščiq iliuziją
Atskirti nuo visuomenės, žydai kūrė sav o kultūrą, kuri s uklestėjo:
knygq leidyba , tea tras, muzika , įvairios draug ijos kilo kaip grybai - buvo
pradėtas savas kultū rin is gyvenimas. Žydų jaunimas imtas gabenti i Palestiną, emigruo ti ėmė ir vyresn io amžia us žydai. Pirmais nacių valdymo me tais išvy ko 50 000 žmon ių. Dalis užsienyje buvo nepriimt i ir grįžo a tgal,
sant ykinai ramū s 1934 m. leido vėl nu si raminti. Iki 1938 m. iš Vokietijos i
Izrae li em igravo apie 150 000 žydt\, - apie 30 proc. visų Vokie tijos žydą
Gana pas tov iai vyko ir Lietu vos žyd11emigracija i Palestiną ir Pietų Afrikos
sąj u ngą, nes Europos si tuacija jtĮ neramino.
Tuo tarpu Vokietijos ir Lie tuvos santykiai blogėjo dėl nacių organizacijų ant ilietuv iškos veiklos Kla i pėdos krašte, turėju siame autonomiją. Lietuvai 1934 m . paba igoje - 1935 m. pradžioje vykdant teismo procesą prieš
nacionalso cialistines d r. Em est Neumanno ir Theodoro von Sasso vadovaujamas orga nizacijas, Vokietija sumažino Lietuvos žemės ūkio produkcijos
i mpo rtą-val d i nink ija buvo ipareigota pirkti lieh1viškas žąsis, kuriq eksportas prarado rinką. Vokietijos ir Lietuvos santykiai nepaprastai pablogėjo.
Pirmieji Lietuvos ir lietuviq išgelbėti žydai buvo iš Vokietijos-1937 m.
v asarą Kla ipėd os krašto Gubern alllros valdininkas Vladas 13 akūnas, išdavinėjęs v izas turi stiniam e laive „Kuršiq marės-Kurisches Haff", ku ris pl ukd ė turistu s iš Vokie tijos i Lietuvą, tarp Klaipėdos ir Kra nz-Becko uostų ,
tarn ybiniame paš te rado Lietuvos VRM instru kciją, kad nauj uose vokiečiq
pasuose yra raidė „J", kas reiškė Jude-žydą, kurie ms vizos nebele idži ama
buv o išdu oti. Nes uv ok damas iš ka rto reikalo esmės, valdini nkas iš pi rmo
"" Ignas Končius. Žemaifo1 šnekos, p . 72.
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laivo išso din o 7 žydl\ tautybės (ta i liudijo jl\ rūbai ir ba rz do s) Vokietijos
piliečius. Bakūnas, sugrjžęs i K laipėdą, apie tai pap asakojo ckonominit\
reikall\ patarėju i dr. Mar tynui Anysui, prane šd amas, kad žyda i, mat yt, no ri tik atvykti i Lietuvą ir nebegrįž ti. Na uja Lietuvos instrukcija ned uoti jiems
viz q iš ekonominio taško yra gera, iš žmo giško jo - bloga. Žinoma s, kaip
s impatizav ęs žydams ir apskritai veiklus žmog us, M . Anysas tuojau pat
para šė a tm i n tinę „J"pasl\ reikalu, kra što guberna torius J. Kubiliu s p as ira šė ir pasiu n tė min istrui pirmininkui J. Tūbeliui su grif u „sla ptai, asmeni škai". Jau po keliq diem1 tuo reikalu pa ska mb ino Min istn1 kabin e to reikalq
vedėjas V. Mašalai tis ir pranešė, kad „J" pa sq sav ininka ms išdu oti įvažia
vimo vizas draud ima s yra at šauktas. Po poros dien ų klaip ėdi eč iai gavo
naują instrukciją raštu ir, pa sak Gubernatūros vald ininko K. Stasiulio, vizų išdavima s vyko taip kaip ir se ni au, žy dai buv o įsileidžiami be jokiq
apribojimq, ilgiau siai Lietuvos valdininkų grandin ei puikiau siai žinan t,
kad iš Lietu vos jie nieku ome t n esugrįš ir nen orės s ugrįžti i Vokietiją . 210 .
Lietuva i po 1939 m. slaptųjl\ Molotovo - Ribe ntropo susitarim q iškilo valstybės praradi mo grėsmė. Prasidėjus karui su Lenki ja ir II Pasauliniam karui, Lenkija kri to po trijų savaičių. Vok iet ijai atit eko apie 2 min.
žyd q. Dar vyks tant mūšiams su lenkais, 1939 m. ru gsėj o 21 d., Rein charda s
Heydr icha s išleido in s tru kcij ą e i nzatsgrup ėms . Joje p abrėž ta, kad, kol nepasiseka pasiekt i ga lut inio tiks lo, reikia susitelkti ta m tikru ose etap uose.
Bū tina iškelti žyd us iš miestelil\ ir sutelkti juo s d id eliq miestl\ get uose ne toli stambių geležinkelio stočių. Heydric has pare ika lavo surašyti žyd us ir
išrink ti sen iūnq tarybas , kurios vė li au buvo pavadi nt os judenra tais. Jie atsakė už tvarką getuose, o judenratų nar iai savo gyvybe rizikavo už vokiečitĮ
įsakymų įvykd ymą.

Ant Len kijos žydų galvq pas i pylė žia ur ūs ir beprasm iški vok i eči q
naciq įsakymai. Ant krūtinės ir nugaros jie tu rėj o nešioti ge ltonas žvaigž des, uždrau sta važiuo ti visuomeniniu transpor tu, va ik šč i o t i šaligatviais,
lanky tis kine, teatruo se, restoranuose. Pa tys b log iausi ir ap leis ti m ies tų rajonai bu vo paskir ti getams . Prieš d ieną ar dvi žy dai bu vo pers pėja mi, kad
tu rės keltis į ge tus, jie galėjo pa siimti tik pa neša mu s daiktu s. Visos bra ngenybės bu vo iš anksto konfiskuo jamo s.
210

Vlad as B akū nas. Pastabos iš tolo. Lie tuva žyd us gelbėjo nuo H itler io da lgio
d aug a nksč iau, neg u naci ai Lietuvoje prad ėjo skerdyne s 1941 m. //Nauj ie nos
(Ch icago), 1977 m. kovo 26 d .
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1939 m. spa li Piotrk6w Trybunals-

ky. Vėliau a tidarytas Lodzėje, kur sugrūs ta 160 000 žy dq. Getuose žyda i
buvo susispaud ę, gyve no antisanitarinėmis są lygomis, trū ko mai sto. Žy dai turėjo pri ve rsti nai dirbt i - valė gatves, griuvėsius, remon tavo kelius .
Spa lio 26 d. išėjo įsakymas, kad 14-6 0 m. žydai turi a tlikti da rbo pri evolę.
Vyrus atskirdavo nu o še imq ir ilgam laikui išvež da vo i darbu s. Lenki joje
sukur ti darbo lag eriai, ypač dau g jų bu vo Liublino rajone, kur jie turėjo
sta tyt i įtv irtinimus pa lei naują Vokietijos ir SSRS sieną. Specialis tai pateko
į gamyk las, kai kur žy dai net gaudavo atlyginimą, maistą. Tačia u jie ma siš kai m irė nuo bad o lager iu ose, stov yk lose.
Lietuva tyliai, bet svar iai prisi d ėjo prie Lenkijos žydų i ntelek tu al ų ir
s varbiausių dvasininkų, menininkq gelbėjimo. 1939 m . Vokietijai su triu š_kin us s u SSRS pagalba Lenkij ą, i Lietu vą paplūdo ir buvo internuoti ne tik
lenkq kariškiai, bet ir įs il e i s ta apie 12 000 Lenk ijos žydų , neeili niai - pačios
viršūnėl ės, dva siniai Len kijos žyd ų vadovai, žurn alis tai, dvasininkai, kitaip tar iant - Lenkijos žydq arist okra tija. Genera linio sionis n.Įjudėji mo Lenkijoje vadovo Moshe Kleinba um o raporte Žydų agentūrai Ženevoje 1940 m .
kovo 12 d . rašoma , kad Lietuvos vyriausybės požiūris i pabėg ėlius yra ge ras. Atbėgan tys Lie tuvon žydai buvo supr as ti pas ienio policijos ir vie tos
adminis tracijos, nes gavo su ti kimą , kad pabėgėli ai nelega liai kirstų Lie tuvos s ieną . Kaun e vyriausybė sutiko, kad keli tūkstančiai žyd11 ki rstų Liet uvos sieną iš Suvalkų sritie s, ji trak tuoja kra što viduje žy du s liberaliai. Už sieni o pagalbos agentū ros, šel pdamo s pabėgėliu s pinigai s, tiesiog s udarė
kažką pana šausi vida us eksportą, nes u ž atsiunči amu s pinigus žy dai ka žkiek ko m pe nsuoja prara stą Lietu vos maisto produktq ek spo r to rin ką Did žiojoje Britani joje. Lietuva tai supra n ta. Ameriko s žydq skirstymo komi tetas (Joint ) ga una 9 litus už JAV dole ri Lietuvoje, vietoj oficiala us kurso 6
litai už dolerį. Žydai pabėgėlia i iš Lenkijo s sudaro sin.1aciją, kad Ka une ir
a py l inkėse lenk q kalba dabar girdi ma ka ip ir lietuv iq, nors liet uviai a tkakliai kovo jo p rieš len kti kultūrinę įtaką, todėl tas kalbinis ir ap skr itai rodo m as pak antu mas užtarn auja liet u viams di deli dėkingumą. 211 Kleinba u mas
akc entavo, kad d ėl 1939 m. spa lio 30 d. žy dq pogromo Vilniu je lie tu viai
in Eas tern Poland and the USSR, 1936-4 6. Edited b y No r ma n Davies and
Ant on y Pol ons ky. - New Yor k: St . Mar tin s Pre ss, 1991, p . 284-285.
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i Vilniq , nesiorien tavo sit uacijoje ir

atrodė

silpni. Košę užvirė komunistai , sudeginę Lie tu vos vėliavą, iš kit os p usės
anti lietuvi škus š ūki us palaikė lenkti studen tai, ku rie a takavo žy d u s, opasimetusi lietuviq policija vie tomis net pala ikė lenkus,
vos valdžia

atsiprašė žy dq

tač ia u vėli au

Lie tu -

ir pareiškė, kad tai nepasikar tos . Lie tuv os va l-

džia slopina lenkti a ntisemitizmą, neduodama ja m pasireikšt i, bet jis
egzistuoja. Žydai nebada uja param os iš užs ienio žy dq orga ni zaci jq dėka,
bet situacija nėra lengva , sunku em igruo ti.212
Yehuda Bauer savo knygo je „America n Jewry an d th e Holocaust"
gana detaliai aprašo Amer ikos žyd q kontak tu s su Lietu vos va ldž ia (mi nistro pirmin inko pavaduo toju Kaz iu Bizau sk u), kad žyd ai nekliud o ma i
bū tq isileisti į Lietuvą , kad laiku gautq fina nsi nę pagalbą, pa stogę ir maistą . Amerikos žyda i bendra darbiavo su Lietu vos Raudo nu oju Kryž iumi , per
kurį buvo siunčia mi dole riai Lenkijos žyd am s- karo pabėgėli a ms. Taig i Lietuva sup ra tingai, tyliai, kad nes ue rzintq galingo s kaimynės Vokie tijos, įsi
leido juos, nestu mdė ant sie nos ten ir atga l, kaip kitos va ls tybės, ir taip
leido žyda ms nekli ud om ai ruo štis tolesnei emi gra cijai. 213 Vienintelė p robl ema bu vo žydams ta, kad jie mieliau norėjo boti Vilni uje, o Lietu vos vyri ausybė n orėjo išsklai dy ti ju os po „senąsi as", iki Vilni a us a tg avimo esa mas apskritis. Lietuviai norėjo akcentu oti li etuvišką Vilni aus charakterį, be
to, lietu viq istaigos iš laik inosios sost inės Kauno viena po kito s kėlėsi i
Vilniq ir joms reikėjo erdvės - kariuomenei, policijai, valdinink ams. Su Lietuv os valdžios atstovu, karo a tbėgėliams tvarkyti komisaru T. Al ekna JAV
žy dq vad ovai su ta rė, kad palaipsni ui taip ir bu s darom a, žy dam s palaipsniui gaun ant p ab ėgėliq statusą - lietuvi ams Vilniuj e labiau rūpėjo lenkai, o
ne žydai, ku rie tokiq di deliq problemq nekėlė.
1940 m. sausio 5 d . komi sara s karo atb ėgėliq re ikalam s T. Alekna
„Lietu vos Aide" nu piešė glob ojantį žydus-pabėgė li us pave iks lą lietuviq
publi kai. Straipsnyje akcentu ota, kad jei atbėgėliai negalės grįžti į savo tė
viš kes, jie turės rūpi nti s em igruoti į kai kuri as kit as neutralia s valstyb es.
Kom isariatas ja u padarė ir ateityje dar ys r eikiamų žyg iq, kad n orinti eji iš
212 Ten pa t, p . 286-287.
m Yeh uda Bau er. American Jewry an d the Ho loca ust. Th e Am erica n Jewi sh Jo int
Distribu tion Com mitt ee, 1939- 1945. - Detro it: Way n e Stat e Uni ve rsity Pr ess,
p. 109- 112.
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Lietu vos išvy kti i užsienį galėtq tą tikslą pasiek ti".2 14 Tai rodė, kad lietuvių
visuomenė buvo pa sida linusi tarp liberaliai konservatyvios, senosios provyriausybi nės ir naujos ra dikalios nacionalistinės, pra vok išk os grupuotės,
ir būtent pirmo joje žydai ga lėjo rasti ir rado supratimą. Spaudimo Lenkijos
žydam s lietuviai išties nedar ė - kėlimas is i provinciją buvo labai lėtas 1940 m. prad žioje iš ma žda ug 12 000 pabėgėlių 8 500, remiami JAV žydų
organizacijq, da r tebeb uvo Vilniuje. 215
Pabėgėli ai, n eturėdami progos ir negalėdami Lietuvoje dirbti, gyveno
iš pašalpų, tačiau jų gyvenimas žemesniesiems vietiniams sluoksniams kai
kada kėlė ir nepasitenkinimą. VSD 1940 m. gegužę Šiauliq ir kitose apskrityse užfiksa vo lietuvių da lies nepasi tenki nimą prieš žydus. Ne patenki ntt ijl\
akimi s, mies tuose ir miesteli uose ma tosi būriai dykaduonių, gražiai apsirė
džiusi ų žydų, kur ie valkiojasi be jokio užsiėmimo, pilna vi sokių karo atbėgė
liq, kur iuos peni kaip bekonus nežinia už ką, atbėgėliams vietiniai gyvento jai prikiša tarnauja nčiti merg inq suviliojimą ir prostituci jos platinimą. 216
Savo įtaką darė ir gandai bei poli tinė situacija. 1939 m . spalio pradžioje pastebėtas nea pykant os žyda ms augimas Radviliškyje, ypatingai karišk iq tarpe, no rs iki tol išsišokim q prieš žydus ten nebūta. Kalbėta, kad
žydu s reikia spa usti eko nomiškai ir kaip nors juos iš Lietuv os iškraus tyti.
Nea pyka nt a atsirado po to, kai int ern uoti len kq kari šk iai papasakojo, kad
vokiečiams p uo lant , lenkam s traukian tis iš Vilnia us, žydai šaudė i bėgan
čius lenkq kareiv iu s. ,,Radv iliškyje, atrodo, kad daug nereikėtq p rasid ėti
bet kok ia m išs tojimu i p rieš žydu s", - teigė VSD pareigūna i . 217 1939 m .
'" T. Alekna . Apie karo a tb ėgėl i tt tvarkymą // Lietuvos Aidas (Kaun as ), 1940 m.
sa usio 5 d . N r. 8 (5217). Jame Alekna šiame straip snyje ap tarė atbėgėlių te ises
ir pareiga s, registravi mosi būt inybę ir jos te rm inus, akcentavo , kad atbėgėliai
da u giau turės gyven ti p rovincijoj e, o ne Kaun e ar Vilniuj e. Pažad ė t a, kad jais
b us rūpina masi, kad sug ri ž tų i savo tė v iškes.
215 Yehu da Bauer . Am erican Jewry ... , p. 115. Be to, Liet uva pal ankiai ži 0rėjo i
jva irias gal imybes žydams emigruo ti, iki 1940 m. kovo pab aigos 406 pabėgė
liai iš Lenk ijos išvyko i Pales ti ną pagal iki tol galiojusius sert ifikat us. Pa sina ud ot i sk ryd žia is iš Rygos i Švediją trukdė pranc0ZtĮ ir britq d ip lomatai, tuo
tarp u lie tu viai pad ėjo d erė tis su ru sais , kad žydai galėtq emigruot i pe r Od esą .
Tu o ir kitais keliais emigruo ti pasinaudo jo dar 137 asmenys. Ten pa t, p . 116.
216 VSD ir krim . policijosŠia uliq apygardo s 1940.V.14 d . biuleten is//
CVA. F. 378.
Ap . 12. B. 296. L. 67.
217 VSD ir krim . p olicijos Šiaul iq apygardos 1939. X. 6 d . biuletenis//
CVA. F. 378.
Ap . 4. B. -1421. T. l. L. 103.
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prasidėjo

galimo karo tarp Vokietijos ir SSRS sva rsty mai. Užfiksuo ta, ka d

vasa rą Telšių

žy dai

kalbėjo,

jog Balt ijos va lstybes gali okup u o ti ru sa i ar

vokiečiai, reikėtt\ tad

iš Lietu vos bėgti ir ieškoti ramesnių kraštą Esą Hi tleris spir ia Lietuvą persekioti žyd us ir neužilgo žydų padėtis Lietu voje n ebesiskirs nuo Vokietijos žydą 118
Labai aiškiai išsiskyrė ir geopoliti n ė lietuvi q ir žydt \ orien tacija, ypatingai po to, kai Vokietija sutriuškino Lenkiją, o Vakarų uk rainieči q ir ba ltarusit 1 žemes užėmė SSRS. 1939 m . spalio 20 d . VSD Šia uliq apygardos
biuletenyje pastebėta, kad „pastaruoju metu žy dai pradėjo rodyt i daugiau
ižūlumo. Jie dabar net viešose vie tose nesiva ržo vartoti ru s q kalbą. Rusq
kalbą demonstruoja net tie žy dai , kurie anksčiau ja v isai nekalbėdavo. Be
to, jie da bar išsitaria , jog ir žydai Lietuvo je galėtq už imti valdiškose istaigose vietas, kaip tai yra Ang lijoje, Ru sijoje ir kitur. Bendrai dabar žy dai , nežiūrint jų profesijq, rodo didelių simpatijų SSRS, ypač nuo to laiko, ka i į
rusų užimtas Lenkijos sritis žyda i bu vo pask irti miestq burmistrais ir kitais
pareigūnais". 219 Gegužės mėnesį, sovietams iteikus Lietuva i ka ltinimu s,
kad Lietuvos valdžia grobia ir tardo sov i etų kare ivi us, gyve nt ojai s uprat o,
kad tai yra p rovokacija ir ru sai sieks užimti Lietuvą. ,,Visq, išsky ru s žy du s,
šiandi en ūpas yra labai kritęs ir daugiausia kalbama , kad jeigu sutikti okupaciją, tai kur kas geriau vokiečiq, negu rusą Žydai , pri eš ingai, šia ndi en
rodo dideli gyvumą , puikiai nu si teikę ir sav o tarpe d ži ūga uja, kad galų
ga le sulauksią sovietų valdžios ." 220
1940 m . prasiveržė ir nepasi tenkinima s žy dq nev ienod a s u lietuviais sociali ne struktūra, pasigirdo ir ragin imq apribo ti žyd u s. Kovo l d .
Šiauliuose, Tautininkq rūmuose vyko „Lietuvos Ai d o" vyr . reda ktoriau s
T. Dirmeikio paskaita „Kas ir kaip", kurioje da lyvavo ap ie 150 asmenq ,
tautininkai ir pa šaliniai . Šiaulių apskri ties tauti n inkai įteikė Dirmeikiui
kelis socialinius reikalavim us, siūlė griežti nti Lietuvos iga liot ini o po z icijas Vilniuje ir evakuoti iš dviejų valsčių gyven toju s ir ju ose apgy vendin ti
vien tik žydus. Kadangi žydų Lietuvoje - 9 pr oc., tad tu r i būti ir 9 proc.
VSD ir krim . policijos Šiaulių apyga rdos 1939. VJJ. 3 d . biulete ni s// CVA. F. 378 .
Ap . 5. B. 4421. T. l. L. 257.
"' VSD ir krim . policijos Šia ulių apygardo s 1939 . X. 20 d. biu letenis//
CVA.
F. 378. Ap. 4. B. 4421. T. l. L. 78.
220 VSD ir krim . policijos Šiaulių apy ga rdo s 1940 .V. 30 d . bi ul etenis/ / CVA.
F. 378. Ap .12. B. 296. L. 58.
218
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žydLI tarnų, pirkliLĮ ir pana siai, nes jie išnaudoja liet uvi u s. ,,Pag eida vi mui
dėl žydtĮ visi labai plo jo", - pažymėta dokumente. 221
Prieškarinės krizės metu apskrita i lietuvių ir žydLĮ jaunimo tarpe
ryškėjo takoskyra. Geriaus iai tą situaciją apibūd ino Kaune žurna listu dirbęs Jokūbas Josadė:

„Ir vis ur ak iva izd ži ai mačiau ryškėjantj žydų ir lietu vi q ati to limą ir
vis prieš ingesni darėsi vienų ir kitų ekonominiai ir polit iniai in teresai, pažiūros i tikrovę iri ate ities perspe ktyvas[ .. . ] Aš, žyd as ,
suvokia u, koki blogi man ir mano tautai neša Hit leris, o lie tuvis, arietis ,
vylėsi, kad su Hitleriu pa vyks susi tar ti. Aš su viltimi žiūrėjau i Tarybų
Sąj ungą, kur žy dai buvo traktuojami kaip lygiaverčiai piliečiai - tad mano
politinės pa ž iū ros „ kairėjo", o savo istorij os pamokytų lietuvių poli tinės
pažiūros „ deš in ėjo". Ypač tai pasakytina apie inteligen t ij ą . Tada ir prasidėjo in cidentai Kauno universitete. Buvo iške lti šūkiai: ,,Numerus clauzus", a tskiri suolai žyda ms studenta ms, kai kurie profesoriai per egzaminus „pava ryda vo" s tudentą žydą. Visa tai vyko viešai, tad nenuostabu,
jog žy d us apėmė pan ika . Atsimen u, grįždamas vėlai vakare iš miesto centro i šalu ti nę Ža liak alnio gatvelę, kur nuomojau „kampą", užsimaukšlindavau kepu rę, ka d neišsikištq žy di ška nosis . Plito gandai apie chuliga ni šk u s išp uoliu s pr ieš žydus, atsirado liudininkų , kurie tai matė, o
kadang i veikė griežta karinė cenzūra ir laikraščiai apie tai nerašė, baimė
dar labia u pad idėjo ". 222
Pabėgėlių iš Len kijos d alis, jau sovietizuojant Lietuvą, emigravo japo m1 kon sul o Kaun e Čijune Sugi haro s ir kitq dėka per SSRS teritoriją i
Tolimq jt\ Ry tq pusę.223 Pažymėti na, kad ir marionetinė, jau sovietq suforsusvetimėj imą:

221

VSD ir krim . policijos Šiauliq apygardos 1940.111. 11 d . biuletenis / / Ten pat.
L. 129.
m Jokūbas J osadė. Laiškai dukrai į Izraelį // Lietu vos rytas. 1993 11 03. r . 213.
,,, Yu kiko Sug ihara . Visa s for Life. - S. San Franci sco: Edwards Brothers , Inc.,
1993, p . 130; Dalis šios konsulo žmon os Yukiko atsiminimų kn ygos pa skelbt a
lietuv iškai „Nem un o" žu rnale , 1997 Nr. 3, p . 31-34 . Plačiau ap ie Sugiharą
Lietuvoje žr .: Alvydas Dargis . Japon ijos konsulo misiją prie škar io Kaune tebegaubia pa~ lapt is // Lietuv os ryta s, 1997 kovo 26 - baland žio 18 d . Nr . 70, 72,
74, 75, 77, 80, 81, 83, 86, 87, 89. Taip pat : Bemaras lvanova s. Chiune (Sem po)
Su gi haru s veiklos Kaune 1939- 1940 m. p robleminiai aspektai // Gt:no cid as ir
rezis tencija , 2001 Nr . 1(9), p . 7-14.
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muota Lie tuvos val džia supratin gai žiūrėjo i žydų emigraciją ir jiems talki no, padėdama karo pabėgėliams pra silaikyti Lietuvoje , vėliau emi g ruoti ni.
Tačiau

apskr itai lietu viq visuomenėje žy dq pabėgėliq klau s ima s ne-

išpū sta s.

buvo

ipareigo tas užverb uoti i kompartiją bent po vieną lietuv i-žyda i-ko muni stai sup rato, kad vientautė, žydų d om inuojama organizacija neturės didesnės

itak os lie tuviq ta rp e. Tas archyvinis atradimas, pamenu , ge rokai šoki-

ravo man e kaip jauną is toriką . Šta i sa u gum ieči ų dary ta išva da ap ie
komunistq veiklą Jona voje - aktyviau ruo šiasi švęs ti rugpj ūčio l d ., kaip
bedarbių dieną,

žydės,

tarp

žydų

koncentruo-

jasi visas veikimas ir jie paty s pris tato literatūrą, kuri platinama akcen tuojant Ern sto Ta hlman o ikalinimą Vokietijoje, tuo tarpu kaimuo se jok ios ko-

Lietu vos politinė kairė, gynusi žy du s nu o užsi puolimq, savotiškai

muni stų

--:-~ --,_ .;,....,,
,--.- -,·-·-

politin e priez1ūra augia usia užsii minėjo-Lie 1vos valstybės saugumo departamentas , daugelis kairiqjq

žydų

tapo nuo latiniais VSD ar policijo s

,,klientai s" . Policija ir Lietuvos sa ugumo depar tame nta s savo biuleteniuose atspindėjo gausią ir ivairią žydų visuomeninę ir politinę veiklą, Valstybės sa ugumo

departamento

gum o departamento
apibendrinama.

apygardose surinkta med žiaga, Lietuvos sau-

biuleteniuose-ataskaitose

pirmiau s ia

būdavo

Biul ete niuo se buv o apžvelg iama bol še vikq - komunistq

ve ikla (apžva lgo se šmėkščiodavo aktyvių komunistų žyd iška is vardais ir
pavardėmis sąrašai), antri pagal pavojingumą ėjo lenkai, toliau bu vo aprašomos

lietuvių politinių partijų akcijos,

jų, taip

pat ir žydų, politinių partijų veikla .
Policija ir saugumas daugiau sia

slapti jq pasitarimai ir kitq

kairių

turėjo rūpesčiq dėl žydų politinės

kairės

aktyvumo - kalbant apie kita s žydų organ izac ijas, apskritai žydų
kultūrinę veiklą bu vo konstatuojama, kad jos nek elia rūpes čių, nes veikia
lojaliai Lietuvai. Neabe jotina, kad policija ir saugumiečiai buvo ta s slu oks ni s, kurio tarnybinė karje ra autoritarinio režimo Lietu voje sąlygomis priklausė nuo to, kaip pa vyks apriboti LKP veiklą. LKP buvo uždraus ta, stropiai seka ma, partijos
taikymo keitėsi.

sudėtis dėl gausių areštų

joni o konferencijos nutarima s, ka i kiekvienas

ve iklos nepastebėta. 225 Jonavos komunistų veikla suaktyvėjo tik
spal io mėnesi, sugri žus iš kalėjimo Leibai Solominui ir Gitai Aronsonaitei.2261933 m . VSD taip apibūdino komunistų band ymu s po bu v u sių areš tq atkurti Jonavoje veiklą: ,,Pasku tiniu laiku Jonavoje pasireiškė trijų žy delių grupė, kuri e nu odu gniai tiria pasireiškiančių areštų prie žas tis." 227
1934 m . saug um o agentū ros žiniomis, komunistai nutarė sustiprin-

ti darbą ne žy dq jaunimo tarpe .228 Iškalbingo pavadinimo, nero danti s partijos lietuvi šk um o, yra ir 1934 m. LKP atsišaukimas: ,,Nauja žvalgybos pro vokac ija. G e lbėk ime Šochotą, Komod aitę ir Šochotaitę". 229 Po areštų
a tsig aunant Anykščiq komunistams, VSD konstatavo, kad likę laisvėje komuni stai , daugiausia žy dai , veiklą atgaivina , planuoja leis ti a tsišaukim u s
žyd q ka lba , nes mi estelyje d augia usia y ra žydų prol e tar iato , lietuvi škai jie
nemok a ska it y ti. Pan ašiai rašoma ir apie Uteną - uteniškiai, daugia usia
žydai, pradėjo aktyviau reik štis, turi MOPR'o kuopelę, kuri surinko 65 litus
še lp ti are štuotus komuni stu s ar jq šeimas .230
\ 1
Taigi LKP vietos represinėms struktūroms, jėgos instituci joms a trodė perdėm žy di ška, o policija ir saugumas natūraliai nepriklausomybės
m eta is tapo aišk iais žydų - LKP narių persekiotojais , ir dokumentuo se, o
labiau siai savo sąmonėje da žnai neb edife rencijavo žydq komunistų nuo

ir administracinių nuobaud11
225 VSD Jona vos

-, ~iestµose
ir mie steliuo se, kur žy dai dau g iau sia gyveno, jie natūra1iai sudarė da ugumą LKP narių. Pažymėtinas 1929 m . Ukmergės LKP paraUkmergės

komunistas buvo

'--

"

,,ypatingai ve ikime pasižymi

Žyd11tapatinima
s s11ko111uni
stais

„užtraukė" žydlĮbendruomenei kairuolišką, prakomunistinę.šlovę. Kadangi
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Gintaut as Surgailis. Žy dai - Antrojo pasauli nio karo pabėgėliai Lietuvoje (1939
09-1941 06) // Liet u vos istorijo s metra štis. 1991. - Vilniu s: Lie tu vos istor ijos
in stitutas , 1993, p . 115- 130.

rajono 1933 m.

rugpjūči o

politiniq organizacijq veiklos apžvalga

l /C VA. F. 378. Ap . 3. 13. 2825. L. 384.
116

Ten pat. L. 452.
VSD Kauno apyga rdo s 1933 m. l apkričio mė nesio apžva lga / / CVA . F. 378.
Ap . 3 . 8. 2825. L. 496.
218 Agentūros s kyri aus vi ršinin ko 1934 m. rugsėjo mė n . politiniq partijtĮ ir o rga nizacijq veiklo s apžvalga / / CVA. F. 378. Ap. 3. B. 2960. L. 21
229
Ten pat. L. 12.
2J0 VSD Utenos rajono ivykitĮ san trauka 1934 m. sa usio 31 d. / / CVA. F. 378. Ap . 3 .
13. 2962. L. 7.
227
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daugumos žyd l\ ne komunistą Tačiau VSD doku mentu ose da r viena te n-

požiūris i žydu s. Neretai jie vadi nami
,,žydelia is", ,,žydukai?;saugumiečil\ tonas nėra dra ugiš kas, siūlomos va l-

Cl~i

- tai negatyvus

džiai rekomendacijos taip pa t neretai nepala nki os žy d am s kaip tautin ei
mažuma i.
Tačiau didelis dėmesys Lietu vos žydl\ kairei n erei škė, kad jie vien
nepageida utini kaipo žyda i - žydai bu vo lojali ta utinė ma žum a, neke lianti

tokiq rūpesčiq kaip lenkai. Peržiūrėj us Va lstybės saugumo de pa rtam ento
1933-1940 m. medžiagą apie žydų organizaci jq veikl ą, krenta į akis, kad
jos ne itin domėj osi politiniais reikalai s, nelojalia is veiksma is Lietuv os va lstybei nepasižymėjo, tvarkos neardė, rūpinosi daugia usia ekonom ini a is reikalais ir kultūrin iu gyve nimu , ir reikšdavo nepasi tenkinimą kai kuriq žydq aktyvumu LKP organizacijose, svarstė persikėlimo į Palestiną klausimu s.
Didžiausia proble ma čia bu vo ta, kad LKP buvo tik sudėtinė kitos valstybės Rusijos partijos - RKP(b) dalis, aiškiai a nti va l s tybinė partija, sieku si nu versti teisėtą vyria usybę ir prijung ti Lietu vą prie SSRS. Pati kompar tija neigė Lietuvos valstybingumą, ji planavo

Lietuvos, kaip 13-os ar 14-os sov ieti re spub likos SSRS sudėtyje a te itį. Tad Lietuv os p olicija , sa ug uma s
persekiojo LKP kaip a ntivals tybinę, antilietuvišką jė gą, o žydai-komuni stai
savo veikla įsirašė, kar tu su lietu viais-ko muni stais i Lietuvo s valstybės
priešų gretas.
Atskiro se vie tovėse žydq tautybės piliečiai dominavo komunistinė
je veikloje. Kaip rodo VSD med žiaga, taip bu vo Molėtuose. 1934 m. čia platinta nem ažai komunistinės literatūros, minėtos Rusijos spalio revoliucijos
metinės. Todėl lapkričio 10 d. saugumas padarė kratas pa s žinomu s ir jtariamu s komuni stin e veik la asme ni s - Frumą Bernšteinaitę, Na ftalį Melamedą, Lipę, Peisachą, Šmuilą ir Berelį Lichtu s, Rochą, Chaną ir Pesę Lichtaites, Leibą Šochotą, Peisachą Glotą , Zelmaną Skurkovičių, Leize rj Sega lj.
Visi jie, išskyrus nepilna mečius L. Sega li ir Ch. Lichtaitę, sulaikyti ir, nor s
nepri sipažino veikę komuni stq naud ai, perduoti Utenos karo komendantui. ,,Bolševikų-komunistų veikla Molėtuose po šių areštq paralyžiuota", konstatavo VSD.231
nės

2Ji

VSD ir krim . po licijos ži nių sant rauka 1934 m. g ruod žio 4 d./ / CVA . F. 378.
Ap. 3. B. 2962. L.184- 185.
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VSD ž iniomi s, nu o 1927 iki 1936 m. sa ug umiečia i suda rė įta ria 
miem s komu n isti ne veikla 3 745 bylas ir perdavė jas teis mui, bylose kaltinti 2 843 asmenys, be to, l 515 bylų, kuri ose kaltint i 2 688 as menys ,
per duota adm inistracinėms bausmėms. 232 Ne paisant to, kom unistų ska ičius po truputį augo. LKP, komjauni me ir MOPR'e sa u gum iečiai užfi ksavo tok ius ska i č iu s: 233
Žy dq tautybės nari q ska ičius LKP, LKJS (komjaunime ) ir MOPR 'e 1932-1935 m .
Me ta i

LKP

LKJS

MO PR

Viso

Žydq

skaičius l Žy dq

pr ocentas

1932

705

379

1933

651

214

173

l 038

514

50 ,10

1934

968

319

257

1 544

754

48,8

1935

l 345

484

680

2 509

l 109

44, 2

53,8

Tači au sa u g umi ečiai

akcenta vo, kad paty s komun is ta i mano , kad
visi šie skaičia i yra di desni, o žydai vyra uja LKP nu ola t ir prognozavo, kad
žydai gali rody ti dar dide sni dėmesį pogrind inei kompartijai, nes po imigraciniq suvar žym q jie priver sti gyve nti Lietuvo je ir ieškoti gali myb iq įs i
tvir tinti. Lietuviq verslinin kq daromas spa udim as žydam s nema žės, jie bus
spaud žiami iš uži mamq pozicijų versle ir ama tu ose ir žydq tarpe tai kels
tam tikrą antagonizmą ir opoziciją vyriausybės atžvilgiu, ,,o nu o to jau
nebetoli iki pakryp imo komunizmo link", - rašoma 1936 m. VSD apžva lgo je. Antra - iš Vakarq (ypač Vokieti jos) plaukiant i anti se miti z m o ban ga ir
Lietuvoj e randa vis dau giau atgarsi ų . Tauragės ir Te lšiq ekscesai pri eš
žy dus , pagaliau Kauno da rbininkq tarp e po Anta no Kranau sko nu sižudymo padidėjusi neap yka nta žy dam as aiškia i rodo, kad ant isemiti zmui
dirva yra palanki. Norėda mi prie š tą bangą atsisp irti, žyda i taip pat ieškos nelega liq kovo s pri emo niq ir greičiausiai šliesis pri e ko muni stq , darė išvadą VSD.234
"' VSD b iul etenis Nr. 242 ap ie LKP vei ki mą , d at uota s 1936 m . spa lio 12 d. //
CVA. F. 378. Ap. 10. B. 88a . T. 2. L. 310.
213
Ten pat.
"" VSD biu le teni s Nr. 242// Ten pat , L.300
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Vienintelę galimybę mažinti žydų skaičių kom uni stinia1ne judėjime

"'-~

\

VSD matė per emigraciją ir siūlė skatinti ją, remti žyd ų išvykimą i kita s
šalis, o iš kitos pusės neleisti žydam s įvažiuo ti i Lietuvą, ypa tin gai SSRS
žydams, tam siūlyta visiškai u žkirs ti kelią. Kalėjimuose laikomus nub austuosius žydus reikia atskirt i n u o kalinių lietuviq , kad nebūtq ju ose savo tišh1 agitaci jos mokyklq, laikyti juos griežtai izoli uotu s vie nu s nuo ki tq. 235
Aktyvus dalies žydų da lyvavi mas LKP veikloje visuomeninėje są
monėje-b1:1~er.0kai-padidinamas. Pati zy ų ben1i1uomenes-socialinė, ideo-"loginė, rehgme sude tis Lietu~eb
trvo analizuojama, na~inėjama. Žydai paprastiems lietuviams atrodė tik kaip vientisa bendruomenė, tu o tarp u
įvairūs jos sluoks niai buvo itin jsi traukę i socia lia i ir tau tiškai teisingesnės
visuomenės paieškas , dėl to socialinę ir tautinę lygybę deklaratyv iai r~a guojanti socializ.:110 idė~ bu vo gana užkrečianti, šalim;i s garsia i gyrėsi
s vo pergalėmis SSRS,propagandą varė LKP ir dėsningai, ypa tin ga i mie stuose, įydų dalyvavimas komun istini ame judėjime buvo aktyvus - ne t ir
padidėjus !'iptuvių skaičiui partijoje 4 dešimtm eti, 1939 m . pabaigo je žy d ai
sudarė maždaug 31 procentą LKP na rių visoje Lietu voje236 , o Kaune , laikinojoje sostinėje, ~e t iki 70prae. komunistų bu vo žydų kilmės237 • Kita vertu s, to meto Europoj,žyda ms kito kelio ir nebuvo - reikėjo pa si rinkti tarp
įsigali nčių autoritarinių, fašist inių tenden cijų ir kom un izmo. Kadangi fašizma s nieko gero žydam s nežadėjo, žydų simp atijos sov ie tams, formaliai
deklaravusiems ir propagavu siems lygiateisiškumą tarp tauh1 ir rasių, supr antamas.
Daug rašalo išlieta, aiški nanti s, kodėl žydai taip akt yv iai dalyvavo
kompartijų veikloje, kodėl juo s traukė, arba , kaip sa ko E. Mend elso hn as,
fatali škai
ė olitinė kairė.238 Žyd ų gausum as Lenkijos KP nestebina
jo, labiau stebina jų gausuma s Lietuvos KP, nes čia žydų akultūrizacijos
laipsnis bu vo visai žemas. Veng rijoje anksčiau pri eita iki to, kad 1919 m .

235

236

Ten pat, L. 301-302.

1ijolės Maslauskienės prane šimas / / Lietuvi ų-žyd ų san tykiai. Is tori niai , tei siniai ir politiniai aspektai. Prak tini s se minara s-di sk usija. Stenograma. - Vilnius: LR Seimas, p. 10.
231
Nijo lė Maslauskienė. Lietuvos komuni s tų ta uti nė ir socialinė s u dėtis 1939 m.
pabaigoje-1940 m. rugsėjo mėn esį/ /Genocidas ir rezis tencija (Viln ius ), 1999,
Nr. l (5), p. 84, 87-88 .
238 Ezra Mendelsohn . On Modern Jewis h pol itics, p . 94-95.

paskelb toje Vengri jos Tarybų respublikoje sukur tame režime totaliai dominavo „žyd ų kilmės vengrai", o jai vadovavo Beia Kunas, Vokie tijoje, Bavarijos žem ėje, komu n istiniam sukilimu i vadovavo Kur tas Eisneris, Vokie tijoje- Roza Luxembourg, kuri buvo nužud yta. Labiausiai žydai revoliucijo je
pasi žy mėjo Rusijoje, nors arch itektas ir buvo nežyda s - Leninas, tačiau
vykdytojas buvo Leonas Trocki s, tikrąja pavarde Levas Bronštei nas, bolševikq par tijos suvažiav imu ose 15-20 procentų depu tatų sudarė žydai. Tačiau jie buvo „nežydiški žydai", dirbę Ypatingojoje komisijoje-ČK, komisar iatuo se, mokesčit\ inspekcijose ir administracijoje. Jie buvo aktyv ū s,
nu sav inant valstiečių grūdų atsa rgas ir už tai jų visi neken tė. Pati RKP (b)
tačiau varė a ntižydišką politiką, naikino žydų kultūrą, žydų kultūri n es
ins titucija s, než ydiški žydai prižiūrėj o tą naikinimą, par tija sukūrė žydų
partijos skyri us, filialu s, vadinamą „Jevsekciją", kurios uždavinys buvo
išd ildy ti be t kokią „žydq kultūrinio sektantiškumo" žymę. Žydq sekcija Jev sekcija narių skaič ium i l enkė pačiu s bolševikus, turėdama 1 200 poskyri q net 300 000 narių. 239 Stalinui tapu s partijos vadu, prasidėjo stiprus
ant isemi tizmas, net pačioje partijoje, žyda i sudarė didelę repr esijq au kų
da li. Tačiau li kęs pasaulis mažai ką žinojo apie anti semitizmo išlikimą
nauja forma Sov ietų Rusijoje, ap ie žydų institucijq naikinimą , daugiau buvo manoma, t ad jei žydai rėmė bol ševizmą, tai jie daugiausia iš jo ir pasi pelnė . Nežydišk ų žyd t\ skir tum as nu o religingl\, sionisti nių žydų nieka m
nea tėjo net į galvą, manyta, kad visi jie veikia išvien. 240 Tai lyg ir pa tvir tino
senus mitu s apie žydų kon spiraciją, pasaulinio viešpatavimo siekius, kai
kas ir tolia u šve nta i tikėjo falsifika tu - ,,Siono išminčiq pro toko lais".
Kitose ša lyse, taip pa t ir Lietu voje, da ugelis per amžius persekiojam11,ujamų ir niekinamq žydtĮ pri paž ino, kad 4-me dešimt metyje, kai vis u r
s tiprėjo radikali zmas, natūrali žydq jauno sios kartos savi jaut a buvo jaustis žy du ir socia listu . Argi galėjo bū ti kitaip, kuomet žmonės kasd ien sus idurd avo su kon fron tacija, neapy kan ta jiems, pažemin imu ir ne tik Rytų
Europoje, bet ir Vakan 1ša lyse, netgiJAV , pal aimin ti ar prakeikti žmonės iš
didelės, netu rtingo s darbininkt\ ir smulkit\ amati ninkt\ ar žemiau sio vid urio klasės tarpo, kur ie paprasčiausiai negalėjo daugia u niekur pr itapti vienintelė jq vi ltis tapo revol iuci niai pasikeitimai. Daugelyje šali q tą pasi239 Paui

John son. Žyd q istorija . - Vilniu s: Aidai , 1999, p. 658- 659.
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Ten pat , p. 662.
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keitimą žadėjo tik kairė, kuri aiš kiai, tvirtai ir drąsiai oponavo na ciz mui ,
rasizmui , fašizmu i ir kitiems anti semi tin iam s j ud ėjimams. Vis i tie ,,-izmai "
darė skriaudas
či a

žydai

žydams, todėl natūralus kelias bu vo opo nuoti jiem s, nor s ir
žino m a problema - Komuni stų p ar tijos nenorėjo a tro-

susidūrė su

d yti perdėm žydi škos ir stengėsi „a tmi eš ti" jas tauti nėm is a rb a kitom is rasinėmis grupėm is, JAV a tveju - afroa merikiečiais. 241 Taip JAV komun istai
tiesiog viliojo i partiją juod ao d ži us, kad nebū tų toks didelis žydų procentas. Maskvoje gyvenęs ir veikęs vie nas iš LKP va d ov q Z. Alek sa- A ngarie tis
taip p at norėjo kuo li etuviškes nės LKP. Tai nere iškė, kad Anga rietis buvo
prieš žyd us-ko muni s tu s apskritai, tačiau žy di škos dau g um o s LKP su nkiai skve rbėsi i lietuviškus s luok sniu s, negalėjo daryti lietuvių v is u o m enei didesnės jtakos, ko reik alavo Ma skva . Taip komuni st ų pradėta dar
1928 m . akcija karei v iq tarp e nepav y ko , tai prip až in o ir Kominterno vad ovybė. 1930 m. kovo 12 d . Lenkijo s ir Baltijo s šali ų Komi nt e rn o sekre toriato posėdyje Z. Anga rietis teis inosi, kad daug elis komunistų, o ypat in ga i
komjaunuolių yra žyd t\ tautybės, todėl jiems sunku u žm egzt i ir p alaiky ti
ryši us su Baltijo s šalių ka re iviai s.242
Būt ent socia ld e mokratų,-k.om istq partij ose ž
jusdavo reikalingi, l ygūs, lygiatei siai ir, kas svarbiaus ia , jose jie n ejautė
antisemi tizmo, liėl to s9,cialistiraė--i t-kollll!Willė...terpė_n_eiy,sti škie 1:!l§..Ž.1/-, dams leisdavo paju sti žmogišką komfortą. Lietuvos , o ir ki tų šali ų atveju,
komu ntstinis-jmtė"Jtrmisbuvu-daugrmrsta pa plitęs urbani zu otose vietose,
kuri os buv o perpildyto s darbininkų, amatininkq ir intelektualq, o būtent
čia ir gyveno žy d ai. Žydai telkėsi mie stuose ir mi es teliuose, jie Lietuvoje
buvo daugiausia urb ani zuoti ir labiau išsilavinę, tu o ta rpu ūkininkai ir
valstiečiai buvo nepapra s tai toli nuo marksizmo . Be to, nor as tapti naujo
prana šu, taigi tam tikras komuni stinės id eologijos mesianizmas ėjo ir iš
gilios jud aizmo istorinės tradici jo s- mesianizmo, tradicini o tikėjimo gėrio
atėjimu, ką daugelis stebėtojų taip pat aiškina kaip kultūrinės tradicijos
jtaką žydų palinkimui i kairę. Prana š iškas kultūrinio palikimo ar g um e ntas, kuri s paai škina žy dt\ plūdimą. i kairę ir g laudq polinki tar p socia liniq
id ea lq ir žydq relig inės-etinės tradici jos, lengvai nutiesė ke lią i suvokimą,

241

Ten pat, p . 96.
m Zenonas Butkus . SSRS intri gos Baltij os šaly se 1920- 1940. Atspaudas
bq ir Dienq " Nr. 7 (16) . - Kauna s: VDU leidykla , 1998, p. 4.
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kad daugeliui žydų socializma s ne t tap o nau ja religija . Mark sizmas su jo
is toriniai s dėsniais labai panašėjo i ta lmudini judaizmą, nepaisant did elio
as meninio K. Mark so ant isemiti zmo. Dar daug iau - marksizme žydai vėl
galėjo pasiju sti, net ir p erse kiojami , atmetę savo senąją religiją, išr inkta is ne
Dievo , o pačio s istorijo s, jau stis av angard u, išs ivad av usi ais iš s avo protėviq išskirtinių ir šov in is tiniq prietarų, dabar jau moka n tys ap ie išsigelbėji
mą ne v ie n žy dus , o visą žmoniją. Dar daugi au, - anot E. M ende lsohno , moderni š ka s žy da s, identifikuojantis sav e su marksizmu , p agaliau ištri:ikdavo iš uždaro žydų tautini o geto gyvenim o, kuriame vi s tebeb uvo jq tėvai .
Čia jau la u kė ti kimybė, kad jie bu s nekenčiami pačių žydų, ne svarbu , ar
išėję iš tautinio geto, jie būtų s ionis tai socia lista i, komunistai a r Bundo
atsto vai. 243
N epai sant to, kad LKP vado vq tarp e vyravo lietu v iai ir žydai , tautin i ų mažumų vaidm uo kompart ijoje prikl a usė nuo jų vaidmens svarbiau sioje - Kauno , laikinosio s sos tinės parti nėje or ganizaci joje, kur žydai turėj o
stipriau s ias po z icijas tarp partijo s organizato rių, komunistinės spa ud os
leidėjų, agi tatoriq, t.y. LKP organizaciniame ir ideologiniame bare . Ska itant
Lietuvo s saugumo departamento dokum entus , saugumo agentq pranešimu s apie LKP pog rindinę veiklą, mi rga tokie pas tebėjimai : ,,susirinkime
pasakė kalbą ins tru kto rius iš Kauno , aukštas , juodaplaukis , žy d as ", ,,parajonio konferencijo je s tip rią kalbą pasakė atstova s iš Kauno , žy d as, p avardė nenu s taty ta" ir panaš iai. Šta i tipi škas praneš imas : ,,1938 m . kovo 27 d.
Mažeikit\ apskrityje lankėsi Lietuvos Raud onosios p agalbo s CK organizator ius ir turėjo pasima tymą su vietos b olševikq-komunistt1 partijos na ria is.
Jo žymės: žydų tautybės, ap ie 28-30 m elt\ amžia us, apsivilkęs juodu paltu,
dėvi j uodą kepurę-kepkę, apsiavęs ilgais aulin iais batais , vidutinio ūgio,
barzda sk utama . Daromos pastangos organizatori q su imti" 24-l
Sa ugumu i nebuv o pa slaptis , o 1940 m . ir iš pačių rė mėjt\ pas isakymq per mitin gus su žino ta, kad LKP ir MOPR'ą finansiškai rėmė ir labai
turtin g i žydų tautybės piliečiai - kaunietis JokC1basSlavi n as, sov ietq mašinq kompan ijos SAS generalin is įgaliotinis Lietuvai, stam bu s prekybini nkas, pat s sakęs, jog kas met auk ojo po 15 000 litq , kauniečiai m iško pi rklia i

,.,, Ezra Mend elso hn . On Modern Jewish Poli ties , p. 97- 98.
,., VSD Šia ul it\ apygardo s 1938 m. kovo 29 d . bi ul ete n is / / CVA. F. 378. Ap. 5.
B. 4421. T. 2. L. 794 .
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brolia i Burš teinai ir stambūs prekyb inink ai Grod zenskis, Mauša Ra ibš teinas , Judelevičius (pas tarasis ski rdavęs 20 000 l i tų pe r me tu s), Sa mu elis
Bakas, linų apdi rbimo fabriko ir malūno savi nin kas pa nevėžie tis Chase nas, ukm ergietis prekybi ninkas F. Orvinas , prekybininkė iš Joniškėlio Cipkė Todesaitė

~

ir kiti.245
Daugia u žydų veikė MOPR'e (MOP R'as- tarpta11 ti11ė organizacija re-

voli11cio11
ieria111s
re111t
i, Lietuvoje darvadi11t
a ir Rt11
1do11qj
a pagalba, rečia11 - Liaudiespagalba-A . E.).Tačiau jei lietuv ių kairės v izitai p as v ald žios atstov us,
prašant paleis ti kai kuriu os veikėjus iš kalėjimų vy ko ir ni eka s dė l to nes istebėjo, neh1rėtų stebinti ir turtingesnių žydų parama MOPR ' ui , kad a ngi
tarp politkali nit\ bu vo nemaža i žydų jaunuoliq. Lietuvių pa stan gos daryti
panašius dalykus b uvo arba nežinomo s, arb a nut ylim os . Kada kairi eji v isuomenės veikėj ai - Michalin a Meškauskienė, Liud as Gira, Stepon as Kairys, pr of. Step ona s Kolupai la pradėjo lankyti mini stru s Kazj Musteikj , Antaną Tamošaitj ir reikalaut i, kad nut eisti už komunistinę veiklą būh1 bendrai
amnestuoti , proku roras, kariuomenės vadovybė pasisakė prie š bendrą amnes tiją, motyvuodami, jog tarp nuteistųjų yr a a pie 70 proc. žydų , keli ru sai
ir visai ned aug lietuvių. Tokiai pozicijai pritarė ir pr ez id enta s Antana s
Smetona - nutart a amnestu oti tik individualiai, kaliniam s padavu s mal onės pra šymu s.246
Komjaunime ir MOPR'e žydų procenta s buvo kur kas didesnis ne gu
LKP-1 939 m . p abaigoje Lietuvos saugumas skaičiavo, kad iš 263 komj au nim o aktyvistų žydų bu vo 165, o iš 234 MOPR'o aktyvistų 141 buvo žydų
tautybės.247

S. Atamuka s pastebėj o, jog socialinės ir ekonominės sąlygos kra šte,
tuomet vis aštrėjančios, kėlė itampą visuomenėje. Informacija, suplakanti
žydu s ir komuni stus, bu vo teikia ma ir Lietuvo s vyriausybei. Prie šiškomi s
žydam s pri ela idomi s siekta bau ginti ir lietuvių visuomenę. S. Atamukas
teigia, kad , būtent ska tinant valstybės sau gumo departamenhii , 1937 m .
pasirodė kunigo Stasio Ylos knyga „Komuni zma s Lietuvoje ", kurią autorius pasirašė J. Daul iaus slapyvard žiu . Joje jrodinėta , kad dėl daug e lio priežasčių komunizma s imponu oja žydam s, visi, metę religij ą žydai, jau prim /Jona s Rimaša uskas / Žyd ai nepri klauso m os Lietu vos gy venime, p . 6- 8.
"' Kazys Mus teikis. Prisi min imų frag ment ai. - Londo n: Nida , 1970, p. 41- 42 .
"' Liuda s Truska. Ar 1940 m . žyda i nu sikalto Lietu vai? / / A kira či a i (Chicag o),
1997 liepa. Nr. 7, p. 4-5.
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artėj o prie kom unizmo, o kapi talistai žydai irgi nekliudo savo vaikams tap-

ti komun ista is . Knyg oje teigta , jog žydai nori valdyti pasauli kom unizmo
būd u , dė l to žydų maž um a pakrypo į komunizmo pusę ir ko munizmas
ypač pro teg u oja žyd us. Taig i knygoje dėstoma pažiūra, kad ne tam tikra

žy dq

grupė, o

visa žyd ų mažu ma linksta į komunizmą, nors žyd ų sociali nė

sudėtis,

vyravus ios jų tarpe religinės ir si onistinės pažiūros negalėjo teig ti
pag rin do tokioms išvadoms 248 •
Kas iš lietuvių vis uomenės pirmiau sia ir tiesiogiai susidūrė su žydų
komun istais, kas žinojo a pie jų gausą ir jtaką LKP ir kam dėl to labiausiai
skaud ėjo galvą?

Pirm iausia tai Valstybės saugumo depar tamento vidurinys is ir žemuti n is persona las (skyrių vadovai, valdini nkai ir sekliai, viešosios policijos pareigūnai ir krimina linė policija, kalėjimų ir stovyklos politini ams kaliniam s per sonalas) . Neabe jotina, kad didelių simpatijų žydams
komuni stams dau gum a j ų nepu oselėjo, o a tvirkšč iai, jie buvo žydų ko munistų

perse kiotoja i, o metam s bėgant jt\ tar pe formavosi tam tikra nea p ykant a ramybės drums tėjams, komun istams pogrindininka ms.
Aut or ita rinio A. Smetonos režimo kr itika pagimdė ryžtin gesnę opo zicij ą, i kurią dėjosi kri kščionys d emokra tai, valstiečiai liaudi n in kai ir vold emarinink ai (radik alesni naci onali stai, da ugelis iš j ų prezi den to A. Smeton os bu vo už pa ram ą A. Vold emaru i at leisti iš kar iuo me n ės karin inkai).
Jų atstovai

1938 m. gruod žio 29 d. ikūrė Lietuvių aktyvistt1 sąjungą, kur ioje
vold emarin inkai jvedė panašų i nacių pasisveikinimą, o visa LAS ideologi ja susivedė i šūki „Lietuva lietuviams", jq spa uda ragino užkaria uti tin ka/ ma s pozicija s lietuviam s pramonėje ir prekyboje, pasirodė ir n uosaik i antisemitinė propagand a, kartais ir gana ka tego riška . Ta i labai nervi no LAS
~alyvius - valstiečius liaudininku s, tačiau aišk u, kad Lietu vos opozicinės
249
\ Jegos tautininkt1 režimui radikalėjo.

248

Solomonas Atamukas. Lietuvos žydt\ kelias, p. 195.
Užėj u s sovie tams , vysk. V. Brizgys kun. S. Ylai patarė bėgt i i Voki etiją, nes
Ylai grėsė susidorojimas . Kaip aktyvaus lietuv io jo negal ėjo pa kęsti be t kok s
oku pan tas- nors ir pabėgęs i Vokietiją, S. Yla sekusios kitos, h i tle r i nės Vokie tijos okup acijos metais naciq buvo areštuo tas ir išsit1stas i koncen tracijos stovyklą Štuth ofe. Žr.: Vincen tas Brizgys . Gyve nimo keliai. - Viln ius: Rašy tojq
sąjungos leidyk la, 1993, p.100.
,... Gedim inas Rud is. Jungtinis ant isme toninės opoz icijos sąjOdis 1938- 1939 me tais // Lietu vos istorijos me traš tis. 1996 metai (Vilnius) , 1997, p. 208.
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Tokiom s nuotaik oms darė itaką Lietuvą sukrėtę nepaprasti

Lietuviai ir žydai pirmuojusovietmečiu

ir nee ili-

niai ivykiai: 1938 m . Lenkijo s ultim at uma s, reikalavęs a tkurt i dipl omatiniu s sant ykiu s ir faktiškai atsižadėti Vilniau s, 1939 m . Vokietijos ultimatumas, pareikalavęs perduoti Vokietijai Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą.

1

Visuomenė

sujudo , kilo viso kie aktyvistų sąjūd žiai, vyriausybių krit ik a,
kurios keitėsi. 1939 m. rugpjt1čio 23 d. sudar y tas Molotovo-Ribentropo
pak tas, pagal kur i Lietuva pateko i IIl Reic ho jtakos sferą, bet vėlia u perlei s ta
SSRS- rudeni Lietuva pagal primestą sut arti iš SSRS gavo Vilniau s kraštą
ir sostinę Vilnių, tačiau bu vo priver s ta įsileisti Raudono s ios armijos igulas - apie 20 000 karių . Verdant ais trom s dėl užsienio politikos nel aimit\,
gilėj o vidaus politinė krizė. Tuo metu pamažu priartėjo ir SSRS okupacija.
Visuomenė ske ndo desperaci joje - buvo aišku, kad artėja karas, eventuali Vokietijos ar SSRS invazi ja, gal aneksija, gal okupacija ar inkorporacija. Tokiomis sąlygomis formavosi lab ai nedidelė geriaus io atvejo a rb a tiksliau - ,,mažesnio blogio" - pasirinkimo ga limybė - rudasis fa š izmas ar
raudonasis komunizmas, kurių diktatūroje gali tekti gyvent i sukrėtimų atveju. Lietuvos nepriklausom ybė buvo ramaus gyvenimo lietuviams ir žydams garantas, tačiau krizės atveju, jei lietuviai galėjo svarstyti abi gal imybes, žyda i - tik vieną, nes vok iškoji nacistinė jiems buvo pražūtis. Čia ir
glūdėjo pagrindinė priežastis, kodėl Lietuvos žyd q masės pareiškė daug
simpatijų sovieta m s, nors nebūtinai komunistiniam
režimui, o kaip valstybei, kurioje žydai galėjo užimti adminis tra cini us postus, būti karininkais,
apskritai valdžioje, administracijoje. SSRS laidavo lojaliai žydų bendruomenei fizinį išlikimą, o tai paaiškina ir prosovietinę arba sovietams palankesnę žydų bendruomenės ap skri tai geopolitinę orientaciją, juolab kad s talini zmo diktatūros esmės n ei lietuviai, nei žy dai tuomet gerai ir nežinojo.
Nacių planai lietuvių tautos at žvilgiu nebuvo atvirai skel biami, jie tik buvo
kuriami, nors ra siz mas ir nieko ge ro nežadėjo . Tačiau vėlesni ivykiai pa gausino lietuvių nacionalistų gretose pravokiškąją ir netgi pronaciškąją
orientaciją.

Kai SSRS 1940 m. bir želio 15 d . okupavo Lietuvą, LKP buvo apie
600 komunisttĮ - net Lietuvos ma stelia is partija bu vo nedidelė. Po Ra ud oosios armijo s įžygiavimo, ka rjeros sum etima isi LKP plūstelėjo nauja ivaiių socialinių sluoksnių atstovų banga, daugiau si a žydų, kurie partijoje
/ padidino savo procentą iki 36, o Kaun o partinėje o rgani zacijoje žy dq iš augo nu o 70 iki 76 procentų250 .
Žydų tautybės n ariq dauguma LKP Kauno organizaci joje , aktyvi
komunistq ve ikla sovietizuojan t Lietuvą, ko muni s tq pa sirodymas admini stracijoje be sidominč ių jq politika , ypatingai patrio tiška i nusiteikusit\
lietuviq buvo bematant pastebėtas. Nors visus pertvarkymus dirigavo SSRS
emisarai Vladimiras Dekanozova s, Nikolajus Pozdniakovas , jie lietuvių
mas ei buvo n ematomi. Neturintys s impatijq žydams lietuviai vertino eilinitt agitatoritt pa siro dymu s, kla u sė jų kalbų ir identifik avo papras tai- politinėje arenoje gaus iai pasirodė ir viską daro žy dai.
Apskr itai lie tuvi ai kolaboravusių su sovie ta is tautiečių 1940 m . tarsi nematė, nenorėjo m atyti, nes tai kirtosi su tautinio solidarumo prieš komunistinę invaziją idėja , kaltesnių ieško dami svetimtaučiq tarp e ir labiausiai įsidėmėjo prasovietinius žydus. Beje, tam buvo ir pagrindo. Neabejotina,
kad i tuo s sluoksni us kryptingai veikė ir ėjusi iš Vokietijos nacių propaganda, nuo 1940 m. lapkričio tą darė ir LAF leidiniai , kuriuose nedvipra smiškai akcentuota žyd t\ kaltė, ateinan ti iš gerai veikiančių Vokietijos nacionalso cialistų propagandos dirbtuviq.
Pasak Sergio Romano , žmonės nebūna nei labai ge ri , nei labai blogi ,
dorybingi, bet geri arba blogi priklausomai nuo to, kaip juo s skatina bei
provokuoja tam tikros aplinkybės251 . Svarbu pa žvelgti , koks istorini s klimatas ir kokios aplinkybės , specifinės istorinės sąlygos sukūrė ir st iprino
antižydiškas nuotaikas. Veikė žmogiškosios prielaidos, politinės ir socialinės aplinkybės, kurios lėmė agresyviai nu siteiku siq žydų atžvilg iu asme m1 atsiradimą Lietuvoje .

(

iso Nijolės M« s l«u skienės prnnešim«s / / Lietuviq -žy dq s «nt yk iai . Is torin iai, teis in i«i ir politini«i «sp ek t«i. Praktinis semin«ras-disk us ij«. Stenograma .Vilnius :
LR Se im «s , p . 10-11 .
251 Sergio Rorrlilno. L«išk«s bič iuliui žydui. - Vilniu s: Aid«i , 1999 , p . 30 .
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Žydų palankumą Raudonaja i arm ijai pasirod ž ius ga lima nesunk iai

supra sti.1 939 m. taip atsi tiko Vakarq Baltaru sijoje, kai vieto s žy dai suti ko
raud onuo sius su džiaugsmu - Lenkijai kritu s, bijota si vokiečiq atėjimo,
tad, pvz., Slonime gėlės krito po ru sq karit\ kojomi s, žy dai glėb esčiavo raudonarmiečius, buč iavo juos , šven tė truk o tris di enas. Alkoholis liejos i up ė
mis ir kalbos pylėsi komu nizmo labui. Žyda ms a trodė, kad atėjo išsigelbėj i
mas ir kad sovietq rusai yra jt\ mesijai. Gojai tu o tarpu š nabždėj osi , kad
„dabar atėj o žydq vald žia" .252 Pana šiai būta ir kitose vietovėse, Vakarq
Ukrainoje, kai kur žydai spėjo suformu oti sovie tq valdž ios orga nu s dar iki
atžygiuojant raudonarmiečiams. Žyd us veikė keli motyvai - ideologinė identifikacija (žydq komuni stq d žia ugsmas), soci aliniq permainq vilty s tarp
nusivylusiq esama padėtim i, o tai irgi koreliavo su ideolog ine ide ntif ikacija irs tiprios ap saugos atsira dima s, leidęs jau sti visq pavojų a tsitolinimą.
Net buvę komunistinio judėjimo dalyviai , kalinti kalėjime ir senokai n uo jo
atsitraukę, tapo vėl prii mtini ir reika lingi naujam rež imui. 253 Ne t tiems žy dams, kurie bijojo ir nekentė sov i e tų, nauj asis režima s rodėsi da ug priimtinesnis negu vokieči a i , kaip „mažes ni s blo gis". Tačiau dominuojanti s
sentime nt as buvo giliai isi šaknijusi b ai m ė dėl fizinio išlikim o, nes vokiečių pergalė pri eš lenkus ivarė žyd q masėms didelę depresiją . Vokiečių
daliniai buvo neto li, tvyrojo galimo teroro , ge tq , suv aržy mq baimė.2.>1 Daugybė žy dų atsiminiml!, u žrašų, dieno raščiq liudij a, kad Raud on os ios armijos atėjimas buvo suvok tas kaip išgelbėjimas, išvada vim as. Įdomu, kad
sovie tai stengėsi spa ud oje nepabrėžti specifi ška i žy dų dži a ugs mo ir jų
v ilči ų, netgi sov iet inėje spaud oje jidi š kalboje tai nebuv o akce ntu ojam a sovietai nenorėj o būti vokieči lĮ propa ga ndo s nupiešti ka ip „žydų m y lėto
jai" , o antra ver tus, jie nenorėj o stiprint i vietinio anti se m itizmo, jei žy d a i
būtų ypatin gai ive rtinti .255
Dalis žyd ų parodė dideli entuziazmą, Lietuvoje pasiro d žius okupaciniam s Raud onosios ar mijos daliniam s, kuriu os po sov i e tų ultimatumo
Lietuvos vyriausybė buvo priver sta isileisti 1940 m . birželio 15 d. Lie tu vos

l
)
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žy dq tarpe, kurie dau gia usia ir sve ikino iga rgančią i miestus sov ietinę armadą, vyravo nuomonė, kad Raudonoji ar mija tik keliomis va lan dom is aplenkė jau pa siru oš usi ižengti į Lietuvą Vokietijos vermach tą, todėl d žiugia i
kartota, ka d ger ia u Sta linas nei Hi tleris .256 Įvykių Kau ne liud ininkas, istorikas Zenonas Ivi nskis savo di enora štyje rašė, kad La i svės alėjoje prie pašto stovėjo try s tanketės. ,,Žm onės, ypač žydai, būriais lind o pri e pat tanko ir,
atrodo, pat aikaud ami, be jokios savigarb os dėjosi bolšev ikl! kareivių pri ete liais." Sava nori l! prosp ekte „palaidos žydaičių (merg.[inq /]) ir žydq gaujos,
ne vyresn i ka ip 15- 18 metl\ kiekvieną pravažiuoja nčią mašiną sveikino . Jie
šaukė „Urra. Valio ", daina vo, mosavo, rėkė ... Gavau ispūdi, ka d iš visų pusių išlindo iva irūs gaivalai, kurie šito rež imo buvo sura kinti. Savo d žiaugsmą reiškė tik žydukai. Senesnieji žyda i nepritarė. Žiūrėjo ir stebėjo." 257
Daug lie tu vi l! žino, kad žyd l! jauni mas ant ru sq tank q mėtė gėl es,
lietuvia i ma no , kad tok it\ iš jl\ tarpo nebu vo. Tai vėl ment ali teto kryžkelė,
kuri žy dl\ atžvilgiu buvo paprasčiausia i na t ūral i - būtų ke ista, jei viltys
būtlĮ d eda mos i vieni nteli kitą „gelbėtoj ą" to met o situacij oje -nac ių Vok ietiją. Kai pra d žioje Raudono ji armija u žėmė tik dešinia jame Nem un o kran te
esan čią Lietuv os dali , nesikeldama i kair iji krantą, mat či a veikė dar galuti nai nefik suotos Molotovo- Ribentropo pakto teritorinės pasėkmės, vien raudonarmi eč ių ne atėji mo fakta s Suva lkijoje sukėlė dideli žyd t\ nerimą, ar ta
teri tor ija nea titeks tik Vokie tijai? LKP laikraščio „Tiesa" red aktoriu s Genrikas Zim ana s pasakojo kairuolei amer ikiečiq žurna listei Annai Loui se
Strong, kad vien as Vilkaviš kio žydas , a tėjęs i redakciją, verkė: ,,Kokie jūs
laimingi, kad j ūs čia. Jei nors vienas ra udonarmietis pasirodytų m ūsų krante.
Kaip j ūs man ote, ar ma n pard uo ti savo namą?" Po kur io laiko ra ud onarmiečia i persikėlė per Nemuną ir kilusi pa nika baigėsi. Štai kur buvo pat s
dž iaugs min giausias sutikima s, - rašė Str ong 2;s .
Džiau gėsi A. Smeton os režimo metais kalėję komuni s tai, ku riuos
1940 m. bir želio 18 d. prezi denti niu aktu pal eido iš ikalinimo vietos po
156

252

Sha lom Cholawsky. T he Jews of Be loru ssia du ring World War 11. - Am s terdam:Harwoo d Academic Publi sc hers, 1998, p . 3.
m Ten pat , p. 4-5.
"' Ben-Cion Pinchuk. Shte tl Jews unde r Sov iet Ru le. Eastern Pol an d on th e Eve of
the Holocaust. - Cambridge : Basi! Blackw e ll Lui, 1990, p . 20 .
255 Ten pa t, p. 23 .

127

Dov Levin . The Lessc r of two E vils . East ern Europ eanj e wry un der Sov iet Rul e,
1939- 1941. - Philadelp hi a-Jerusalem: Th e Je wi s h Pub lica tion Socie ty, 199 5,
p .36.
257 Lie tu vos Nacionalinė M. Ma žv ydo b ib lio teka . Rank rašč ių sky riu s . (toliau LNMB) . F. 29. B. 14.02 . l. 5 11, p . 5~0.
'" A. Jl. CTpoHr. Ho oh1ft nyr o Jl nTBhl. - M ocK oa : ~!JJl. n om 1T11<1ccKolt 1111Tcp aTyp1,1,
1990, e. 26- 27.
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okupacijos pre zidento pareiga s einanti s Jus tas Palecki s. Iš Kauno sunkiqjų
darbq kalėjimo išėjo svarbūs LKP asm eny s, iš viso 104 komuni s tai , ta rp
kuriq 45 prae. buvo žydq tautybės - p ana š iai atsitiko ir Vilniuj e, Šiauliuose, Marijampolėje, Panevėžyje . 259
Komjaunuoliai , sovie tt\ simpatikai taip pat ai š kiai skyrė, kam ploti,
kam ne. Į komunistų orga ni zuojamus mitingu s ir šve nt es buvo varo mi ir
dar savo mis uniformomi s v ilkinty s Lietuvo s kariuomenės daliniai. Pra žygiuojan t lietuvi q daliniui pa s ig irdo švi lpima s. Kariai žiūrėjo i šv ilpiančiuosius ir įsidėmėjo jų juodbruvius veidus 260 •
Tokie faktai, kurių ap stu to meto lietuvių- ivykitt liudininkq pa s akojimuo se ir atsiminimuose, labai grėsmingai paveikė žydų bendruomenės
atžvilgiu si tuaciją 1940 m. Apie VLIK'ui sk irtame dokumente „Lietuviq žydq santykit\ klausimu" rašė Mykolas Krupavičius261 1946 m. Vokietijoje.
Jis DP stovykloje surinko duomenis ir bandė apibendrinti to meto vyravusias lietuvių nuotaikas savo rašinyje , skirtame lietuv ių politikų naudojimui . Jame apibendrin tos tarp lietuvi t\ vyrav u sios nuotaiko s žydų klausimu būtent pirmuoju sovietmečiu.262 • Daugumą VLIK'ui ski rto teksto sudaro
M. Krupav ičiaus paraš ytas skyrius, prasidedantis tekstu „Lietuvi t1-žydų
santykiai rudosios okupacijos metu" (Krupavičiaus duomenimis, lietuvių
259

l Jon as Rimašauskas/ Žydai nepriklausomos Lietuvos gyvenime (ma šinraš-

tis, rašyta s apie 1952 m. JAV, aut o riau s archyvas), p. 33. Beje, tame 1952 m.
rašinyje J. Rimašau skas po šių teiginių prideda : ,,Čia noriu primygtinai priminti, kad išsirei škimu s, kaip „žydų ant ilietu viš koji veikla" ar „žydt1 pastangos" nelaikau žydų visos bendruomenės veikla ir pa stangomi s. Taip pat pavieniai žydų tautybės asmenys ar jų g rupės minimuose atv ejuose nega lėjo
atstovauti ir nea tstovavo visiem s žyd ų bendruomenės nariams". Ten pat ,
p. 33-34.
"" Taip savo tėvų, s tebėju s ių jvykius to meto Kaune, jspf1džius š ių eilučių auto·
riui papa sakojo čikagietis Li ūtas Mockūna s.
"' Mašinraštis , 22 puslapių, datuotas 1946 gegužės 28 d ., n epa s ira šy tas. Jis
p askelbtas „Kultūros baruose" 2000 m . Nr. 8/9, p . 87-104.
62
' Po karo dar OP stovyklose d aug med žiagos s ukaupė lietu viq ir žydų san tykiq
klau simais buvęs Štuth ofo konclag erio kalinys Jona s Rima šaus ka s. Remianti s
Juozo Brazaičio sakiniu, kad „tuoj au po karo , Vokietij oje VLIK'o rūpesč iu
buvo kruopščiai surinkta (ar ne J. Rimašau sko) gau siai faktq apie žy dq ir
lietuvių santykiu s ... " Žr .: Juozas Brazaitis. Vienų vieni. Vilnius: l Laisvę fondas, 1990, p .144. J. Brazaiti s galėjo ka lbėti apie kitą Jono Rimašausko sudarytą dokumentą , irgi lieč ianti l ietuvių ir žydq s ant yk ius, parašytą pagal surinktą
OP stovy klose Vokie tijoje iš l ietuvių faktinę medžiagą.

129

ir žydq sa ntyki q klausimu dar rašė vysk. Vincentas Brizgys, Liuda s Šmul kštys, tačiau jie vėli a u paskelbė savo duomeni s ir požiūrį i įvykius a ts kiro se
pub likacijose- L. Šmulkštys J. Šalnos pseud onimu 263 • Kadangi minimą tekstą parašė M. Krupaviči us, naudodama sis DP stovyk loje s urinkta medžiaga, sva rbiausiu dokumento autoriumi laikysime ji26-1
).
Buvu sio vien o iš LKDP vadovo , mini stro, pr elato M. Krup avičiaus
(ne Rim aš au sko 265 , kaip esa me spėję) tekstas, rašy tas betg i jau po karo ir tai
sva rbu ži noti ir lyginti, fiks uoja itin priešišką sovietams l ietuvių nuomonę,
taip pat negatyvų požiūrį i aktyvius Lietuvos žyd us pri eš pat naciq Vokietijai prad edant puolimą prie š SSRS. Tokia nu os tata ir bu vo eksploat uoja ma
nacių ok upa cijos meta is . Žydai kom uni stai , žydai, s uplakti su kom u nis-

Juoz as Šalna / Liud asšmulkštys /. Lietuviai kovoje dėl žydų laisvės // Išgelbėję pasau lį. Žydų gelbėjimas Lietu voje (1941- 1944). -Vilnius: LGGRTC, 2001,
p. 69-99.
, .. Savo rašinio dalį M. Krupa v ič ius pas kelbė „Europo s lietu vyje" 1956 m. Nr. 2730. Šis teks tas buvo per spau sdint as jo straipsnių rinkinyje : Mykola s Krupa vič iu s . Visuom eniniai klau s imai . Straipsniq rin kiny s iš jo pali kim o. - Ch icag o:
Popiežiaus Leono Xlll Fond as, 1983, p. 100-123; Ši publikacija pakartota ir
Lietuvo je: Vyginta s Broniu s Pšibils kis . ... Du lkes nužėrus. Mykolas Krupaviči us api e Lietuvos žydt\ tragediją ir lietuvius // Lietuvo s istorijos stud ijos.
Vilniau s univer siteto mokslo darbai. 1997. T. 5, p . 181-206 .
265
Jon as Rimašau skas (1920 m. spa lio 14 d. - 1972), bene jauniausias iš lietuviq nacių Štu thofo konclagerio kalinit\ , nespėjęs įgyli geresnio akademinio išs ilavinimo, da lyva vo antinacinėje rezistencijoje, gelbėjo žydam s parūpindamas jiems
fiktyvius dokum entu s, palaikė ryšius su žydq „malin omis " (slap taviet ėmis),
1942 m . l apkri čio 28 d. buvo Ges tap o suimta s ir kan kinta s, kad dir bo pogrin dinėje spaudoje ir te ikė žinias api e nacil\ civ ilin ės valdžios siau tėjimą Lietu voje ir daroma s skriauda s politi nėje, eko n om in ėj e, vi suome ninėje ir kultiirinėje
srity se, pasireiškė prie š naciq už mačia s mobili zuoti lietu v ius į 55 daliniu s,
rinko žinia s apie prancūzt\ karo belais vius Liet uvos teri torijoje 0 t\ buv o apie
600), juo s sovietai tard ė ir kankino , siu ntė į lager iu s. J. Rimaša uskas apie ju os
paruošė 700 pu slapiq darbą „Pran cfizijos kariai NKVD kal ėjimuose Lietuvoje" (rankraštį), 1943 kovo 26 d . įkalintas Štuthofo konclag eryj e (ka linio l r.
21.3333). Po išlaisvi nim o iš lagerio 1945 m. ko vo 12 d. iš Lenkij os sugebėjo
prasibrauti i Sąjungininkq okupa cinę zoną. (Patie s J. Rima šau sko 1964 m .
gegu ž ės 27 d . ra šyta biografija // St. Ba lzeka s Mu seum of Lithuanian Cultu re, J. Rima ša usko fonda s). 1945 m. s usik oręs lietuviq , bu vus iq poli tini t\ kalinit\ , komiteta s pa vedė jam rinkt i tautinės martirolo gijos med ž iagą ap ie naciq
rep resijas lietuviq atžvilgiu, vėliau jo vadova ujamas skyriu s pa vadinta s Lietu viq tautinės mar tirologijos skyriumi. Žr.: Jonas Rimašau skas. Iš tautinės marti ro logijos skyriaus darbt\ / / Žiburi ai (Augsburg -Hochfeld). 1947 08 23. Nr . 34 .
263
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pr ie sov ie tq režimo ivedimo

Lietuvoj e 1946 m. lietuvit \ sudary tame dokumente

kaltinami

,, ... bolšev izacija eina pirmyn. Ypač žyda i prasiki ša . Žinoma, ir turtingesnieji žy deliai, kai reikia pasi rinkti Staliną ar Hitleri, miel iau renka si
pirmąjį. Nuo ta ikos yra tokio s, kad dauguma žmonių (ben t tq, kuriu os aš
sutinku) ties iog norėte nori vokiečių atėji m o. O tada prasi d ė tq forma lus
žydq pjovi ma s. Įn iršim as ant žydų už jų akiplėšišką palankumą bolševikams, už jų internacionališkumą, pasidarymą nesu kalbamais , yra didelis.

beveik

vienodai. Taip matė arnorėjo ma tyti si tuaciją aukšti Katalikų bažnyčios
dvasi škiai, taip ją suprato ir nema ža i pasauliečiq.
Lietuvos visuo menė 1940 m. atrodė parblokšta, pakriku si, ga udė
gandus , - ekonominę ir politin ę krizę sekė psichologinė . Birželio 24 d .
Šiauliq VSD apyga rdos valdininkai konstatavo, kad ūkininkų ta r pe kilo
didelė

l

\

\

\\

panika , kad sov ietai nusavins jų ūkius ir nuo sav ybes, jie aprimo
tik po bir že lio 22 d . naujojo že mė s ūkio mini stro kalbo s p er radiją. Nerimavo karininkai , su sirūpinę savo ateitimi, kai kurie man ė, kad Lietu vos
kariuomenė gali būti išfor mu ota. Yra skyrel is ir apie žy du s iš kalbingu
pavadinimu - ,,Žydt\ tar pe pastebimas n esiska itymas su lietuviais". Jame rašoma:
,,Įžengusi Lietuvą

SSRS kariuo menei, žydai pradėjo re ikšti savo išdidumą. Pasita iko, kad neatsakingos žyd q vis uomenės elemen tas, daugiausia jaunimas , būriais vaikščioja miestų gatvėmis ir pra einantiems lietuviam s
neduoda net šaliga tviai s prae iti. Be to, iš lietuvių tarpo nusiskundžiama,
kad žydai grasinančioj formoj išsirei škia: ,,Dab ar mes ponai." 266
Panašiai atrodė situaci ja Marijampol ės apskrityje, kur sov ietų kasuti kime daug iausia irgi pasireiškė žyd t\ jaunuoliai , kas lietuvius ypa tingai piktino, daroma saug umiečių išvada buvo šaltoka, tarnybinė, bet iškalbinga: ,,žydų jaunuomenė savo ekspresija kliudo norm alq
gyvenimą" . Alytuje vietos žydus labi ausiai u žimp onavo naujos marion etinės Lietuvos vyriausybės pareiškimas, kad nebus vietos šovinizmui ir kad
visi gali dirbti kaip pilnateisiai piliečiai. Žydt\ tarpe taip pat buvo skirtingq
požiūrių i naują situaciją. Seinų (Lazdijų) apylinkėse žydai ski lo i dvi gru pes, - pastebėjo saugumas, - tu rtinge sni nori, kad ši vyriausybė išsilaikytų,
o neturt ingi nori, kad vyria u sybę s udarytų komunistai. 267
Štai istoriko Z. Ivinskio pastebėjimai 1940 m. bir že lio 30 d.:
riuomenės

,,;. VSD ir krim. poli cijos Šiaulių apygardo s 1940. VI. 24 d. biuletenis/
/ CVA.
F. 378. Ap. 12. B. 296. L. 46- 47.
267 VSD ir krim . policijos Marijampolės apygardos žinios//
CVA . F. 378. Ap . 12.
B. 296. L. 197-20 0.

131

\

Jgn. Malinau ~k~s ir kiti ~-adorūs ~monės ~an~šiai_kal~a. Mar_ija~~olėje _už
lie tuvių ka re1v10 sumu s 1mą, kuq pad are ak1plesos zyd ehm, v1s1ems zydam s iki antro namq aukšto buvo išdaužyti langai " 2~ .
Toks jvykis iš tiesq bu vo birželi o 19 d ., kai Moušius Krepko, kilu s
konfliktui, sum ušė 3-io artilerijos pulko grandini Leoną Senkq. Supyk usi
minia pradėjo daužy ti žydų namų langus, o kitą dieną ikaitinti priešžydiš kų gandq kar eivia i ir civiliai i š mušė advokato Leizerio Spenderio namq
langu s, dau žy ti ir kitq žydq langai, tik policijos pastangomis minia buvo
nuraminta. 269
Pas itaikė asmeninių konfliktų. Tauragėje bir želio 26 d . vakare apskritie s komendantūros tarnautoj ui Januška i einant gatve keli žydai ji iškoliojo ir išvadino kiaul e, nes Januška anksčiau keletą kartq buv o ivykdęs
kelis išsišokimus prieš žydus, juo s ižeisdamas . Jan uška pasisku ndė apskri ties virš in inkui, jvyk i tyrė viešoji p olicija.m Jurbarko policijos nuovado s viršin in kas K. Čaplikas rašė, kad komunistai , ypatingai vietos žy da i,
pradėjo dar likusiu s darbe Sme ton os laikq tarnauto jus persekioti , vieša i
ižeidinėti. Grupė žydq , skaitydama jau soviet i nės val dži os le i džiamą la ikrašti „Liaudies balsas" , ji užkabino gatvėje klausda ma , kodėl jis jq neareštuojąs dabar, nes jie skaito komunistini laikrašti, kitais ~ tvė
je kraipydavosi, šaipydavos i iš antpečius jau žvaigždutėmis p riv ersto
,,pap uo št i" policijos pareigūno. 271 Tač iau labia usiai si tuaciją kaitino so-

z. [vinsk io dienora šlis, birželio

30 d. irašas / / Lietu vos Naciona l i nė M. Ma žvydo biblioteka. RankraščilĮ skyriu s. F. 29. 8. 14.02. l. 530, p. 558. Dėkoju Gediminui Rud žiui už ši ą nuorodą.
269 VSD ir krim . poli cijos l\forij a mpolės apyga rdos 1940.Vl. 25 d . ž in ios // CVA.
F. 378 . Ap. 12. B. 296. L. 190.
270 VSD ir krim. policijosŠiauli11 apygardo s 1940. VI. 28 d. biu letenis // CVA. F. 378.
Ap. 12. 13.296. L. 35.
"' Kazimiera s Čaplikas . Saugoja u ž monilĮ gyv yb e; ir turtą. Prisiminimai. - Vilniu s: Atminti s, 2001, p. 116.
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vie hi pradėtos turto nacionali zacijos, pa sta tq se kves tra vimo dalykai , kuriuo s vykdė sovie tiniai aktyvi stai . Nacio na lizavu s žy dq tur im as nu osav ybes , vald ž ia pa sk irdavo joms valdytoju s - komisa ru s, di rektoriu s, dirb usi u s tose is tai gose iki nacio nali za cijos že mo se par eigose, be t gera i
užs irekomendav usius komjaunime , pa sireiškusius profsąjungose ar pogrin jq buvo irgi žy dq tautybės. Tuo būdu lietuvi ams tai buvo
ne sav in inko pakeitima s ad min istra to riumi , o papra stas žy d o pake itim as
žydu , o pagr ind inis dal ykas, kad vie toj savi nink q a tsirado daug žydq valdininkq. Tie naujai iškep ti viršininkai ir bu vo labai nemėgiami. Z. Ivinskio dienora štyje taip a prašy tas jo molino s ū kio ir namq (iš didelio namo jai
liko 2 kambariukai) sekves travi mas Kau šėnuose, ne toli Pl un gės:

lojalumą

l

l

dinėje LKP. Daug

„Šitai p elgėsi Kompartijos atstovas Šeras, kuri s anksči a u Plungėje
s upirkinėjo odas tu rguje. Apskritai žydai dabar labai dau g sa uv alia uja .
Užtat žmonėse, ypač inteligentų slu oks niu ose, nepapra stai dau g nu sistatymo prieš žydus. Brolis Paulius buvo su tu o Šeru smarkiai s usibaręs. Šera s
per tą sekvestrą pareikalavo, kad tu oj pat būtq iškraustyt as iš tva rtq pa šaras. Pauliu s jam pastebėjo:
- Nega lim a kalbėti taip negaspadori ška i. Mes net urim e to pašaro
kur padėti. Pagaliau reik ia ir daugiau laiko.
- Nesig inčy k, o pasiųsime brukio šluoti, - s uriko žy del is.
Tada Pauliu s p akel tu tonu ir rodydam as savo nuo darbo pajuodusias ir pūslė tas ranka s:
- Štai žiūrėk mano ranka s. Aš darbo nebijau. O tavosi os?
Į tai žy das ni eko neatsakė. Apskritai vietiniai komunistai -žy deliai
stengi asi, kiek tik begalėdami ne tik jtikti ir p er daug pataikauti R. Armijai,
bet ir sąmoningai nuskriausti žmo ne s" .272 Tokie buvo stebėtojq jspūd žia i
iš susidūrimų su naujais sovie tiniai s pareigūnais, kurie d a ug elyje sferų
neturėjo net elementarių žin i ų, tači au bu vo naujos valdžios pa skirti ir noria i vadovav o.
Vaka rų Baltarusi joje taip p at pastebėtas nepas iten kinima s žy dq atžvilg iu - lenka i piktino si žydų raudonumu, jq gau sumu admini stracijoj e,
tarn av imu „rnasko liarns" . Baltarusiai ta ip pat žvairavo i valdininkus žy du s. Gavę va ldž ios darbus, žydai, bent jau dauguma, n eid entifikavo savęs

su sovietq reži mu, jo met odais ir tiksla is, tačiau rodė, demonstravo

dirbtini

l
l

l

režimui , kad išlaikytų d a rbą ir užimamas pozicijas. Nors sov ietai
įtra u kė į valdžią ir daug vietinių ne-žydų, visi vietiniai žydai buvo sutapatina mi su sovie tq rež imu. 273
Daug elyje vietq, ypatin gai pro vincijoje, uždar ius žydtĮ ir lietuviq
taut ines organizac ijas, MOPR'as tapo kone vienin tele jaunimo visuomeninės veik los forma , o kada ngi žydtĮ jaunimas jame sudarė daugumą, tai n ulėmė ir tos orga nizacijos veiklos pobūdi - nemaža kultūrinitĮ renginių vyko
jidiš kalba, da ugelis žydtĮ dram os būrelių veikė po MOPR'o vėliava, daugelyje vietų ta organizacija steigė žydų bibliotekas.274 Per penkis sovietų okupacijos mėnesius organizacijos naritĮ skaičius išaugo nuo 6 iki 25 tūkstan
čitĮ, o 1941 m. mopriečių jau buvo apie 60 000. Dauguma žydl\ nesiveržė i
komunistlĮ orga nizacijas, o kadangi MOPR'o nariu tapti buvo lengvia u nei
LKP ar LLKJS, į MOPR'ą patraukė ir skaitlingi pasiturint ys (tačiau siekę
pr isitai kyti pr ie naujos valdžios, arba, anot M. Krupavičia us, - uti litariniai) žydai , o kadangi jų dalis ir Smetonos režimo metais šelpdavo per
MOPR'ą politka linius- žydu s, naujasis sovietų režimas juos respektavo ir
ben t jau nea ts tūmė .275 Tuo tarpu kai kuriems lietuvia ms MOPR' as, kaip ir
pati LKP, bu vo komunistus remianti organizacija , neprik lausomoje Lietuvoje buvusi slap ta, da bar, sovietmečiu, jau apjungusi turtin gus ir neturtingus žydu s. Šią situaciją sarkas tiškai, bet taikliai, suprasdama s tikrąsias
demonstruojamo žydtt lojalum o, ne iš jsitikin imo, o iš reikalo, prie žas tis,
apibūdino rašy tojas A. Vienu olis-Žukau skas:
- ,,Žydai apsimovė raudon as kojines" .276
Prieš raudonuosiu s žydus ar paskirtus adm inistratorius nepasitenkinim as augo, ma žai kas beišskyrė juos nuo vistĮ žyd q apskri tai. Komun ista ms organizuojant daugiatūkstantinius mitingus Lietu vos miestuose, 1940 m. liepos 3 d . Tauragėje įvyko nelegalus vietos lietuvitĮ susirinkimas,
kuriame nut ar ta, išsirinkus delegaciją, nusiųsti ją pas apsk ritie s viršinin ką, kad jis leisttĮ surengti antižydišką m itingą, kur galėttĮ kalbėti prieš žydu s, besi verž iančius į visas valdines jstaigas ir turinčius didelės įtakos
"' Shalom Cholaws ky. The Jews of Beloru ssia during Word War 11, p. 13.
"' Do v Levin . The Jcws in the Sovie t Lithu anian Establis hmen l, 1940-194 1 //
Th e Jew ish Journ ~l of Sociology (Lond on). Vol. XXI, 2, Decembe r 1979, p. 34.
275

Ten pat, p . 35.
"' Rimanta s Vanaga s. Nenusigręžk nuo savęs, p. 101 (V. Žemaitytės liud ijima s).

m Z. l vinsk io dieno raš tis //

LNBRS Saug.vie n e tas 29. B. 14.02, p. 339.
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dabartin ei vyriausy bei. Jei viršininkas to dar y ti nel eis, nut arta s ur e n gti tokiais pat tikslai s dcmonstraciją.

277

Ypatingni neram iai nauju s pertvark y-

Paskelb u s per radiją apie kapelionq a tleidimą iš mokyklų, kariuomenės, kalėjimų, ligonin itt ir kitt\ jstaigtt, katalikai pradėjo
kalbė ti, kaip ten bebūtq , bet jeig u tikėjimo pamoko s, n aikina m os lietuvių

mus

stebėjo tikinti eji.

mok yklose, bu s paliktos žy dtt mokyklose, tai
judėjimas, kuris turės didelių pasekmių. 278

prnsidės

prie š ju os didelis

Svarbu pastebėti, kad rašydamas api e SSRS vykdy tą Lietuvo s sovietizavimo politiką ir ba žnyč i os apribojimu s, pertvark y mu s, M. Krupavi čius
1946 metq dokumente VLIK'ui tai fiksu oja kaip antilietu v iš ką, iši mtin ai
žydq politiką, lyg nebūttt buvę Molotovo - Rib ent ropo pakto, sov ietų ulti matumų, sovietinės okup acijos 1940 m. bir že lio 15 d. ir Kremliaus pa reigū
nų, SSRSpolitikos inkorporuoti Lietuvą, naci onalizu o ti privačią ir baž n ytinę nuosavybę. Klaid inga i manyta, kad tai būta v ien tik žy dq nora s perimti
lietuviq turtą arba bažnytines jstaigas ir tt10 būd u naikinti katalikq tikėjim ą:
„Labai nemėgo žydai ka t alikų dvasininkijos. Bolšev ikam s atėjus, jie
tuoj griebėsi visu savo uolumu juo s persekioti, kliud yti jų p as toracini d a rbą
ir d aryti nesmagumų, kad ir s mulkm en ose. Taip, p avyzdž iui, pirm as bolševi kų sveika tos komisaras žydas Koga na s dar tuo metu , kai ru sa i bol šev ikai
n ebu vo pada rę jokio žyg io pri eš religiją ir tikinč iuos ius katalikus pareigū
nus , isakė iš jo žinioj esa nč iq jstaigq pa ša linti katalikus virši ninku s, oi jų
vietas pa sodino žydus, ir isakė p ašali nti iš visų ligoninių kryžius. Be to,
pradėjo iš visų ligoninių šal inti gailestingąs ias sese ris, sla uges ir kitų rū 
šitt tarnaut ojas katalikų vien uol es. Žydai administratoriai, norėdami d ar
da ugiau pa si tyči o ti iš vienuoli ų, žad ėj o jas palikti tarnybo s vietose tik su
viena są lyga, būtent, jei jos pa s ižadės ... iš tekėti.
Kur buvo ligoninių viršininkai ru sa i ar žy dai , ten ir mirštan čiam
ligoniui n eleisdavo atlikti išpa žinti , nes kunigui bu vo u ždr au s ta ligoninė
se bet kuri dvasinė slau ga ligonia ms teikti. Tačiau lietuviai ligoninių viršinin kai rasdavo būdų jsileist i kunigus į savo valdomas ligo nine s d vas iniams patarn avima ms atlikti.

(
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Bolševikams uždarius visa s katal ikiškas orga ni zacij as, jų turt as buvo jsaky ta a tiduoti naujai kuriam oms bolšev ikinėms organ izac ijoms. Beve ik v isas tos rūšies orga n izacijas kūrė ir jom s vadovavo žydai . Žyda i pir mi eji puolė katalikiškąji turtą ir jiems jo didžiausia da lis pateko. Kauno
žydq ligoni nės vadovybė per sveikatos komisarą Koganą pareikalavo, kad
jiem s bū tų at iduota kunigų se minarija žydų ligoninės personalo ramovei,
vaikų dar želiui ir t. t. Kauno mie sto komit eto žydai tuoj susikra u stė i Arkivysk upo rūmus - i Kurijos ir jo asme n ini butą s u civilinės m etrikacijos
naujai jk urta js taiga ir butų skyrium. Tas pats likimas iš tiko vis os Lietu vos
vysk u pu s. Vilkavi š kio vysk up as, tuomet turėjęs 90 metų amžia u s, p riverstas bu vo apsigyve nti viena m ank štam klebonijos kamba rėly. Tačiau irkleboniją neilga m ramybėje palik o. Miesto žyd ai pradžioj čia įsik urd ino venerikų, o vėliau džiovininkų dis pan serj. Katalikų parapijų kle bonij as v ieto s
saviva l dybės, kurio s bu vo žydq rankose, paė mė savo žin ion, o kunigai buvo iš jq iškraustomi. Retai kur buvo p aliekama kunigams po v ieną kambarį
u ž aukš t ą nu omo s kainą" 279 •

(

Jeigu taip galvojo ir verti no situaciją iš kilus lie tu vių krikščionių departijos veikėjas, politikas , ka talikų bažnyči os dvasininkas, pa pra stas tikintysi s katalikas , galima teigti , į šią sit u aciją reagavo su dard ide sn iu pa sipiktinimu. Tiesa, užrašy tasis matymas ja u paveiktas ir 4 m .
na ciq ok up acijos, tad , galimas dalykas , indoktrinacijos metų gerokai patirš tintas, padidinta s.
Ta igi 1941 m., neturint tikrl\ ir nedisponu ojant pilnutiniais faktais,
nepai sa nt tik rosios, ne tokios jau dramati škos situacijos , žydai keik iami ir
tendencingai daro mi kalti d ėl vis ko-sovietizacijos , li etuvi ų areštt1, kar iuomenės s unai kinimo , Katalikt\ bažnyčios atskyrimo nuo valstybės, žyd ai daryti kalti ir dėl po sovieti zacijos priemonil\ išryškėjusiq naujų socia liniq problem q. Štai į šią dirvą p er Vokietijos- Liet u vos sieną perme s ta s n aciq
propagando s suko nstruota s „žy do-bolše viko " jvaizd is, kuri s nepaprastai
lengva i pritapo sudėtin goje Lietuvos 1940- 1941 m. si tuacijoj e, prig ijo lietu vit\ visu om enėje, nors ir buvo labai prie štarin gas, nes pati žyd q bendruomenė
buvo nevienaly tė ir joje kom tm istai nebuvo vyra ujantys , jie sudarė ma žumą.
mokratų

177 VSD

ir krim . policijos Šiauliq apygardos 1940. Yll.3 d . biul eteni s// CVA. F. 378.
Ap. 12. B. 296. L. 27.
278 YSD ir kr im . polici jos Šia uliq a pyga rd os vir š ininko B. Baran ausko pa s ira šy tas
1940. VII. 4 d . biul eten is / / CVA. F. 378. Ap. 12. b . 296. L. 24 .
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Mita s apie tai, kad žydai apsk rit ai išdavė Lietuv os va lstyb ę, m at y t,
pirmiau sia susidarė iš ga tvės - vizualini o įspūdž io, regi nt pc1 laika nčia s
Lietuvos vir tim o LSSR d emon stracijas , kc1dangi iš jos daly viq savo gau s umu išsiskyrė žydai. Jurbarke komuni stai organi ZčlVO padėkos mitingą Rau donajai armija i už „išlaisvinimą", liepdami visiem s vald inin ka m s, tc1rnautojam s, moky tojams ir mok slei via m s ri k iu otės tva rką e iti i tą mitingą.
Amžininko lietuvio liudijimu , savo norui tą mitingą ėjo „t ik žy dai ir ko mu nistai ", iš baimės - dalis va ldin inkq. Žydai ėjo susikibę ra nko mi s, s kanduodam i Staline ir ru sq garbei, žyd ės nešėsi rank ose s kardine s d ėžutes su
pridėtai s akmenukais ir ša u kė „Raj, rai, ra i", niūnavo „Ka tiu šos" m elodij ą .
Lietuviai gi ėję labai liūdni, nuleidę galvas- atrodė, kad jie varo mi j ka lėj i
mą.260 Lietuvos VSD Vilniau s apyga rd a, kuriai jau vadovavo komun istas
A. Mickevičius, 1940 m . liepos 21 d. apibendrino informacij as apie du ma siniu s mitingus. Pirm asis jq įvyko Eišiškėse, dal yvavo apie 200 ž m oniq ,
daugiausia vietos žy dai , kurie kalbėtojq žo d žiai s dž iaugėsi , kad išvadavo
Raudonoji armija, kad Lietuva taps LSSR. Tą pačią dien ą, 1 va l andą, ga usus mitingas įvyko Vilniuj e, Luki škiq aikš tėj e, didži u lė m ini a su s irinko ,
laikydama Staline portretus, paveikslu s, dauguma jq buvo žy dai , lietu viq
ir lenkų buvo maža i, - pas tebėjo raport e jau ko muni sh.j kontroliuojami nauji
saugumiečiai- dabar jau komuni stai. Po to mitingo daly viai patraukė Vilniau s miesto gatvėmis, demonstrav o. Gatvėse stovėjo vilniečiai ir stebėjo
demonstraciją, keli lenkai šaukė „Šalin žy du s." 281
Žyd q kilmės rašyto jas Jokūbas Josadė taip prisiminė situaciją, kėlu
s ią tiek daug palaimos žydų jauni mui:
„Mane taip sužavėjo spalvingos masinės demonstracij os, m iti n gq
kalbos, šauk smai„ Valio" ir „U ra ", kad visiškai praradau realybės jau s mą.
Lyg būh.j ištikęs psichinis pami šimas: svetima kariuomenė okupavo kraštą,
pradėjo grobuoniškai jame šeimininkauti, o mano suakmenėjusi širdi s d ž iū
gavo. Vyko nekalh.j žmonių areštai ir trėmimai i Sibirą, o aš visa tai pateisinau. Kodėl? Juk komuni stas nebu vau , be t buvau ... žydas-dar vakar n eapken č i a mas ir užga uliojam as, o š iandien ... Ats im en u , kaip dirbdamas
'"" Kazimiera s Čapl ikas. Saugoja u žmonių gy vybę ir turtą . P risiminim ai. - Vil•
ni us: Atminti s, 2001, p. 113.
m CVA. F. 378. Ap. 10. 8. 699. 4 dali s. L. 661, 648- 650.
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žu rnal is tu a teidava u i CK ir beve ik kiekviename kabi nete kalbėdavau su
a u kščia usiais valdžios vyra is gimtąja jid iš kal ba. Tai glostė ma n o savi m ylą, tr iumfa vau: galu tin a i išspręstas nacionalinis klau simas". 282
Sovietinė okup acija buvo ne tiesmukiška, įvedant tiesiog inj okupacinį valdymą, o, ano t Gedimino Rud žio termino, - ,,šliaužianti okupacija" pradž ioje sutartys, Viln iaus perdavima s Lietuvai, sovietų karinių bazit1
įsteigimas, vėliau Ma skv os ul timat um as, karinė okupa cija, su formuojama
marionetinė Lia udies vyriausybė, neva tai n audojamasi teis ini u peri m a mumu , ir žydų, ir lietuv ių žemiesiems socialiniams sluoksniams s uteikiamos būsimos gerovės viltys (garantuota s darbas, socialinė apsauga, prof\ sąjungos, ,,išna udotoj ų ekspropriacija ", griež tai paneigi ami gan d ai apie
že m ės ir pr ivata us tur to n acionalizaciją, Lietuvo s aneksiją), taigi masių
nuotaikomi s manipu liuo jama , tad dideliu vis u omeniniu aktyv umu nereikia net stebėtis - ma žai ka s žinojo sta linizmo esm ę, represijų mastą SSRS,
klas tin g us sovieti.1 planu s. Tad lai kotarpius reikėh.j skir ti, diferencij u oti so ciali ne s žydų ir lietu vi q vilt is, žydq lyg iatei sišku m o sieki us nu o simpa tijų
kom un izm ui , sov ie tinei santvarkai. Tik inkorporuojan t Lietu vą i SSRS, iš naudoju s en tuziastų nai v umą ir „s pont anišk as " demonstracijas bei pama čius, kad vi ltys n eišsipi ld ys artėjo ir dėjusių viltis i naują rež imą žydt\ ir
lietu v i11p raregėjimas.
Tirš tėja n čias an tisovietines, o kart u ir a nti žy di škas lietuvit\ nuotaikas liudija ir rinkimų far so i sovieti ni Liaudies Seimą metu užrašyt i tekstai
ant bal savimo bi u le teniti: ,,Nu jautim as ir sąž inė ne leidžia ba lsuoti už tuos ,
kur ie len gva ši rdimi žydq padedami rengias savo tėvynę parduoti" 283 ; vienas kar iš kis taip parašė: ,,Už Hit leri vienu bals u mūs visas batalionas";
,,Ne noriu ve rgauti žy dam s ir ne ba lsuosi u už būsimus tautos išd avi kus ";
„Šalin visu s žy d us iš Lie tu vos Liau di es vyriausybės apara to. Konfiskuoti
v isą žy dq kapitali st l\-t rockinink11 turta s . Žyd q kap itali s t11tu rtas atiduoti
išnaud otiem s lietuv iams - buv us iems jq tarnams "; ,,Šalin žydberniai ir
visq šal iq chuli ga nai nuo vals tybės aparato . Liet uva lie tuviam s, be t ne pars idavėliams. Tegy vu oja ta ut inis socializ m as". 28-1 Šia ulit\ apskrityje platintas

l

m Jok0ba s Josadė. Laiškai dukra i i Izrae li / / Lietuvos ryta s (Vilni us). 1993 l 1 03
Nr. 2 t3.
Biul eten iai // LVOA. F. 3377. Ap .1. B. 593. L.17.
>M Ten pat. L. 28, 43, 51, 53, 55. Pana ši tĮ prote s tq prie š rin kimu s ir žy du s vald žioje yra ir daugiau .
28:l
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atsišaukim as „Lietu vos s1inHs ir dukt erys", ku riame ragi n ta nep asidu oti
žydų ir komun istų jtakai, visi kv ieči a m i į darbą pri eš žy du s ir bedie vyb~,
tekstas baigia masšHk iu : ,,Tegyv uoja ka talikiška Lietu va ",285 Kriu kq mi estelyje rasti rinkimq urn ose raš telia i; ,,Šalin niekša i žydų paka lika i ir par sil davėliai", vietoj įmesto biu letenio, kitur įdėtas ilgas atsišauk im as, kuri ame
taip pat dau g antižydiškų išs ireiškim q, bHlent žy da i įva rd ij a mi p i kči au 
siais lietuviq tautos pri eša is ir bai giama : ,,Tegy vu oja laisva, nep rik lausoma, demokra tinė Lietu va". 286 Rad viliškyje, kur bu vo rinkimų sąraše žyd q
tautybės Naoc has Mackevičius, ėj ęs Nr. 5, dau gum a žy d ų dėj o į vo ką tik
Nr. 5, o kaimiečia i tą skaičių iš savo biul etenių išplėšdavo. 267 Tas pa ts bolševiktĮ ir žydq suplakim o į v ieną visumą va izda s matom as ir Va kar q Baltarusijoje, per rinkimu s čia rasta dėžėse visai pana ši"is š1ikiai kai p ir Lie tu voje: ,,Mirtis bol ševikam s ir žydam s"; ,,Šalin sovi etų režimą"; ,,Tegyv uoja
Hitleris". 268 Tik ten jau rašė lenkai , balt a rusiai.
Lietuvių literatūroje da žnai pabrėžiamas kaltinima s žy dams dėl bolševizmo propagavimo. Jis ypa tingai pastebėtas 1940-19 41 metai s. Liud as
Truska, 289 Nijolė Maslauskienė290 ir kiti istorikai faktais atskl eidė, kad tai
klaidinga s vertinima s, taigi šiuo atveju tenka kalbėti apie žydų į vai zdi lietuvitĮ sąmonėje, arba to meto lietuviq mentalit eto problemą, nes nacionali stams nebuvo labai malonu pripažinti lietuvių kolaboravimo su sovi e tai s
faktą ir daug lengviau komuni zmo šalinink q a tsiradimo faktą paai škinti
buvo galima kaltinant tik žyd us.
Pačioje LKP žydai komunistai jautė savotišką konkurenciją su lietuviais, atvykėliai s rusais komuni stais, taigi net oficialiai tautinę lygyb ę de klaruojančiose organiz acijose prad ėjo reikšti s abip usis ar net tripoliari s

1

m CVA. F. 378. Ap, 12. !3.296. L. 38.
VSD ir krim , policijos Šiaulių apygardo s 1940 liepo s 18 d. biul eteni s, pa sira šy tas apygard os viršinink o komun isto 13. 13aranausko //T en pat. L. 13- 14.
m Ten pa t. L. 14.
288 Shalom Cholawsky. The Jew s o f 13eloruss ia during Wor ld War 11,p . 13,
289 Liudas Tru ska. Lietuvo s vald žios j stai g tĮ ru sifikavimas
1940- 1941 m. / /
Lietuvo s gyventojų ge nocid o ir rezistencijos tyrimo cent ro darbai, 1996. T. l;
Liuda s Truska , Ar 1940 m. žydai nu sikalto Lietuvai? / / Akira čiai, 1997 m.
liepa, Nr . 7.
m Nijolė Masla uskien ė. Lietuv os tautinių mažumų jtraukimas i LSSR administraciją ir sovietinės biurokratij os tautiniai santykiai 1940- 1941 m. / / Genocida s ir rezi stencija, 2001, Nr . l (9), p. 15-4 3.
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nacionaliz mas, bent ja u jo apraiškos. 1940 m. spali, įjungus LKP i VKP(b),
pradėtas par tijos nari ų valymas, pašalinan t iš jos pusę lietuviq ir žydq
tau tybės kom un istq. Tokiu bHdu KP lietu vių sumažėjo 9 procentais, 6 pro cent a is padaugėjo rusų ir 3 kartu s - kitų tautybiq a tstovq. ŽydtĮ procenta s
partijoje bevei k nepakito, jie su gebėjo išla ikyti ir savo įspHdin gą dominavimą Ka uno organ izacijoje. 1941 m . sausio l d. liet uvia i KP s udarė 63,5, rusai
ir žydai po 16, kitl! tau tybiq komunistai 4 pro cen tus nari ų. 1941 m. parti jos
valy mu i tebesitęs i ant v i etin i ų ž m onių joje su maž ėj o - lietuvitĮ 17 proc., žy dų beve ik 4 proc., o rusų padid ėjo 22,5 proc .29 ' Nepaisant išorinio, labai
gars iai de klaruoto internacionaliz mo, LKP viduje pastebima trin tis ta rp
tau tiniq-etni niq gr u pių, bet visos jos, suprantama, negynė Lietuvos vals tyb ės in teresq a r lietuvi q, žydų tautiniq interesų, kolaboravo su okupantais
ir vykd ė Lietuvos sovietizaciją. Didžiausią itaką partijo je turėjo rusa i, no rs
jie da ugiaus ia užė m ė „an tru osius" postus.
[tra uku s žydus kom unist us i sovie tq administraciją, pra sidėjo lie tu vit\ ko mi sar ų va ržymasis su Cha imu Aizen u ir iš dalies su Iciku
Mes kupu -Ado mu dė l lemiam o vai d mens formuoja nt sovietinę Liet uvos
adm i ni st ra cij ą, o vėli a u ir aiš ki li etuvių ir žydq komuni s tq grupit\ konk urenci ja d ė l svarbi ų p os tų . Antan as Sn iečku s, kaip LKP vadovas, for maliai
n e rėm ė nei vienos tautinės ko muni s t i n ės grupės, ste n gės i lav iruoti tarp
jq, išla iky ti pu sia u svy rą, nors Sniečkaus tikslas bu vo remtis daugu m os
ša lies gy vent ojq - li e tu vi lj-ko mun is tų dalim i, j ą d idinti . Tad tam tik ra
trinti s bu vo garantu ota.
Pasak N . Mas laus kienės, I. Mesku pas-Adomas , Ch . Aizenas ir kiti
žydt\ kilmės komunistai va dovavo LKP(b) ka d r ų poli tikai , koo rd inavo ir
vykdė vist\ grand žiq parti jos ir adm in istracijos apara to formavimą beiso cialinj poli tini jo va ly mą, jie plačiau j traukė žyd usi sovi etinę nomen kl a tllrą ir st iprino jq po zicijas, nors va rgu ar Sn iečkus nesikišo i kadrin iu s reikalu s. Žyda i komuni stai sud arė beveik 15 p roc, va ld ini nkt\ , jq a tstovav imas
sovietų įstaigose buvo beve ik du kartu s dide snis už jt\ skaičių tarp Lie tu vos
gyventojų . Valdinink ais tuo metu jsida rbino 80 p roc. žy dq ko mu ni stq, lietu viai komun istai su gebėj o įdarbinti 65 proc. tauti ečiq, ru sa i - 67 p roc., jie

'

91

N . M asl auskienės pra ne šimas// Lie tuvitĮ-žydq santy kia i. Isto rin iai, teisinia i
ir poli tiniai as pektai. Praktinis se minaras- d isku sija. Stenogra ma , Viln ius, 1999,
p , 11.
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išlaikė

ir 1941 m . s tipr ias p oz icijas partijoje ir admini s tra cijoje 292 • Pa vyz-

d žiu i, 1940 m . rugpjū čio mėnesį Pre kyb os mini sterij oje dirb o 94 tarn aut ojai, iš kuri ų 48 buvo žyd t\ ta u tyb ės, pan aš iai ap ie pu sę ta rn a utojq žy dai
3
t res tu ose. Z9
Taig i san tyki nai ned idelis lie tu viq komuni stq pa teki m as j admi nistraciją p atvir tin o įsp ūdi, ka d ją i savo ra n ka s paėm ė a tv yk ę ru sa i ir vie tiniai
žy d ai. Sovietų val d žia, žy d ai komun istai nega lėjo n ujausti , ko kj ko ziri n acion alistam s ir lietuvių an tise mitam s (o vėliau ir oku pan tų n ac iq propa gand ai) jie įdavė j ran kas . Sup ra nt ama , kad n iekas nek reipė d ėmes io , jog
žy d a i iki sovietų ok upaci jos dirbo prak tiška i pri vačiose struktūrose. Jas
naci onali zav u s sovie tams, kitur darbo jie p ap rasčia usiai n egalėjo gau t i.

sud arė vėliau atsiradu siuose

----

Sovietai, v iena ranka sm augdami tau tin es žyd q orga ni zaci jas ir in s-

l
l
l

titu cijas , kita ranka glostė žy d u s, s kel bd am i galą atise miti z mui , s ald žiai
ka lbėj o ap ie tautų lygybę ir brolybę. Ma ty t, kad lietuv ia ms , n ep ra tu s iem s
prie ka lbų ir pasisa ky mų , vi eša i ir ryž tin gai s m e rkia nči ų a ntise miti z m ą ,
darė, to kias kalba s gird int , savotišką val d žios žy di škumo jspūdj, ka d n auja vald ži a pr otegu oja, visur ir ypa tinga i rū pi n asi bei g ina b ū te nt žy dų reikalus. Tokių kalbų būdavo ne vienoje vie toje. Štai Vilniuj e rinkimų j SSRS
ATmetu , LKP CK nar ys , ta uti nių maž umų biuro va do vas Ge nrik as Zi mana s pareiš kė, kad nuo tos dienos , ka i Raud on oji armij a į že n gė p as mu s,
ant isemitizm as patyrė tri uški nan ti smūgi . Visi anti se mit ai tai pajut o. Jq
dar y ra, bet vis i ant isemit ai gau s ta i, ko nu sipeln ė. Iš vis q pasaulio valst ybiq tik Sovi etų vy riausybė yra visiškai laisva nu o anti se miti zm o. Stalin as
pa s akė, kad ant isemit izm as yra nu si peln ęs mirtie s b a u smės . Komunis tų
p artija nieku omet nel eis an tisem itiz m o, nes kiekviena s ž ino, kad anti semi tizm as yra kontre voliu cija. 294
Tai klaid ino entu z ias tingą ir e nergi ngą žy dų jaunimą , kuri o a ts tovai neretai pa brėždavo, kad n au joji va ld žia yra jq, ka d komunis tinėse or gan izacijo se lietuvi ams ne vieta , kad jom s turi vadov auti ar bent jau daugumą
s u d ary ti žyda i. Pada ugėjo žydų ko mja u n im e, v ienas iš komjaunimo laik rašfrų bu vo „Idi š Štraln ". Būtent iš jo pu slap iq aišk u, kokia buvo aš tri trin -

292

Ten pat, p . 11- 12.

m / Jona s Rima ša us kas/ Žy dai nepriklau som os Lie tu vo s gyven ime, p . 39 .

,.. Dov Lev in . The less er th e tw o Evils, p . 60.
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tis tar p žyd ų ir lietuvių pirminėse komjaunimo organizacijose. Jose pastetik lie tuvitĮ, bet ir žydq nacionalizmas, skaldęs tas jaunim o komunis tines orga nizacijas, kuriose pastebėtos ir stiprios antilietu viškos nuotai kos. l 940 m. liepos 17 d. dideli stra ipsni „Kovojant prieš šovini zmą ir
v isas jo form as" paskelbė laikraščio redaktorius Aronas Garona s. Jis rašė,
kad dali s jaum1 žyd11nesistengia būti drau giškais lietuviams, nes jie esą
nutarę, ka d tarp liet uviq nėra gerų bičiu l ių. Žaslių komjaun uoliai, pabrė
žė Garo n as, n or i nei daugiau, nei mažiau, kad komjaunima s būtų tik iš
žy dq nariq , n es lietuvia i jiems yra ... chuli ganai. Vienas komjaunuoli s
skund ėsi LLKJSCK nariui: ,,Kam jūs pasky rėte tą draugą [lietuvi] sekretoriu mi ir net mokate jam 200 l i tų per mėne sį, juk buvo galima du oti tą
darbą žy dq vaikinui ?" 295
LLKJS sekretorius Panevėž yje užfiksavo tokią situacij ą: komjaunimo klube sėdi žy dq komiteto narys, o aplin k ji - jo d raugai žydai , gars iai
kalbas i jidi š kalb a, tuo tarpu kitame klubo gale sėdi lietuv ių komiteto narys, ap sup tas lietuviq komjaunuol ių ir kalbasi lietu viškai . Žydai komjaunuoliai paa iškino ši fenom eną CK nariui, kad taip yra dėl to, kad čia neį ma
noma tap ti dra ugais su lietuviais296• Štai prieštaravimai ir nesusikalbėjimas
tarp vienos poli tinės orientacijos žydl\ ir lie tu vių jau nimo. Reikia many ti,
kad tokiq p rob lemtĮ bf1tavisoje Lietuvoje.
fstoriko Liudo Truskos atlikti tyrinėjimai rodo, kad žydl\ tikrai nemaža i ats irado sovietų administracijoje, milicijoje, saugumo organuose. Tačia u niek ur jie nesuda rė dau gumos, ned ominavo, išskyrus gal kelias istaigas. Arvy do Anušau sko duomen imis, 1940 m. tarp 254 naujai į valstybės
207
sa ugumą p riimtq dar buotojl\ buvo 118 lietuviq, 92 rusai ir 44 žydai . Vis
dėlto žydq pro centas NKVD pareigūm1 tarpe buvo kur kas did esnis, nei jt\
proce ntas gyventojl\ tar pe - 1941 m. gegužės pabaigoje ru sakalbiai sudarė
52,2 proc., lietuviai 31,2 proc. ir žydai 16,6 proc. saugum o orgam1 centro
aparato d arbuo tojq. 298 LKP vietos žydtĮ tautybės asmenq pro centas ėmė
mažėti, kai j j ą stojo dau giau lietuvit\ ir plūdo persikėlėliai iš SSRS. Tačiau
bėtas ne

,., Dov Levin. The Jews in the Soviet Lithu an ian Establ ishment , 194 1-4 1, p. 33.
"• Ten pat , p . 33.
. ._ .
. ..
291 Liud as Tru ska, Ar vydas Anušauskas, Inga Petrav 1č1ute . Sov1e tm1s sau gumas
Lietu voje 1940- 1953 metais. MVD-MGB organ i zacinė s trukt ū ra, pers onala s ir
veikla . - Vilniu s: LGGRTC, 1999, P· 91.
'" Ten pat, p. 93.

ŽYDAI, LIETUVIAI IR HOLOKAU STAS
L.ydų padaugėjimą administracijoje

lietuviai pastebėjo akimoju, nes tai dau geliui buvo labai neiprasta - pagal nerašytą istatymą žy dai nebuvo plačiai
isileidžiami i nepriklausomos Lietuvos administraciją, kariuomenės va do vybę, juolab jų beveik nebuvo lietuviškt 1laikraščiq redakcijo se. Sovietams
žydus pritraukti reikėjo, nes jie mokėjo rusų kalbą ir buvo biHini visų pirma
kaip vertėjai. Tokiomis istorinėmis aplinkybėmis gimė posakis, ka d žydai
va ldo Lietuvą. Būtent žy dai, o ne ivairiq tautybiq žmonės-sovietai, kaip
buvo realiai.
Dar vienas negatyviai ve ikęs tarpu savio sa nt yki us mom en ta s 1940 m ., sovietiz uojant Lietuvą, ypa tingai iša iškėjo se noji žydq rytinė trau ka ru sq kultūrai, kalbai , kuri pasigirdo daugelyje vals tybin iq is taigų, dėl to
susikirto komunistų žydų grupė su lietuvi11 nacionalistais. Jauno ji lietuviq
nepriklausomybės metais sub rendu si generacija, jau nebemokėjusi ru sq kalbos , žydq pradėtą vartoti rusq kalbą suvokė kaip smūgi peiliu i nugarą.
Jaunimas ir vidurinioji karta, bent jos svari dalis, iš esmės geopolitiškai
dairėsi p aga lbos iš civilizuotų Vakarų, o kada ngi realiai Lietuvos išsi laisvinimas galėjo ateiti tik iš stipraus kaimyno - Vokietijos pusės, tik jos puolimo atveju buvo galima tikėtis Lietuvos išlaisvinimo iš sovietų, tad pradėta
tikėti naciq Vokietijos veiksmų Rytuose dėka atkurt i nepriklausomą, arba
priklausomą nuo jos Lietuvos va lstybę.
Kylantis antikomun izmas, nere tai suplakta s su an tise mitizmu, pasireikšdavo net sovietqjau stipriai kontroliuojamo se institucijose , beje, gana viešai, kaip, pavyzdžiui, n aikinamo je Lietuvos kariuomenėje. Antižydi škos nuotaikos, suprantama,
netruko pasiekti kari niu s dalinius,
karininkus ir eilinius. Mitinge Lietuvos kariuomenės 9 DLK Vytenio pulke
liepo s mėn. 22 d . komunistai suruošė mitingą, siekian t priimti stalin išką
konstituciją. Ji pradėjo pulko vadas gen. š t. pulk.leit. Karolis Dabulevičius.
Jame paprašė žodžio ir ėmė kalbėti pirmos ku lk osvaidži q kuopos eilinis
Stasys Čepas. Jis teigė, kad anksčia u d arbi nin kas vargo, buvo išnaudoja ma s ir skriaudžiamas, jam teko gyventi dažniausiai rūsyje, dirbti sunkt i
darbą fabrike per parą iki 16 va l. ir už ta i negaudavo papildomo atlyginimo. Po šių žodžių komunistai plojo guviam kariui. Jei tikėsime liudinink u,
kario kalba baigėsi taip: ,,O kas dėl to viso kal tas? Ogi žydai kapi talistai
(plojima s. Ploja ir komunistėliai, bet jau žy mi a i silpn iau). - Kieno ranko se
visi fabrikai ir imonės, kur iose išnaudojama darbininkai? - Og i žydų
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(plojimas. Jau komunistėliai neploja). - Kas turi miestuose didžiausias krautuves ir magazinus? - Žydai (plojimas).- Kieno rankose kapitalai - žydų
(plojimas su šauksmais „valio "). - Kas labiau siai pertekę prabanga , turi
liuksusinius namus ir automobiliu s? - Žydai (plojimas ir šauksmai „valio").- Vienas iš komunistėlių kalbą nutraukia ir toliau kalbėti neleidžia,
dėl to pulko karių tarpe pasigirsta šauksmai: - Kodėl jam neleidi kalbėti, ar
todėl, kad sako teisybę?" 299 • Ne truku s už ši ivyki bu vo areštuoti 31 pulko
karininkas bei kareiviai ir pasodinti i Kauno sunkiųj11 darbų kalėjimą.
Nedaug žydų buvo reprezentaciniuo se postuo se, daugiau, kaip jau
minėta,
jie pasireiškė vykdomojoje valdžioje. Nedominavo , skirtingai tuo
{
šve ntai tikėjusių lietuviq, žydai ir politinių vadovq tarpe. 1940 m. rugsėjo
mėnesi Lietuv os kariuomenę jau likviduojant , joje (tiksliau jau 29 šau liq
teritoriniame korpuse) buvo 47 politvadovai , iš kuriq žydq ir rusų drauge
paėmus buvo 11 asmenq 300 • ors niekur žydai triu škinančiai nedominavo ,
ne savo, o Sovietq valdžios politiką vykdė, kaip ir lietuviai-soviett1 rėmėjai,
ta čia u nepalanki žydq dauguma sovietams (antikomuni stai, sionistai) lietuviq liko nepastebėta. Priešingai -soviett1 režimas , iki tol nemačius žyd q
administracijoje dabar daug kam atrodė, kaip „žydq režimas ". Ką galėjo
galvoti lietuvių valstiečiai, kai iš miesto atvykę komjaunuoliai, daugi ausia
žydų tautybės, varė prokolchozinę propagandą arba mokė juos, kaip reikia
naujai ūkininkauti, arba kai stambiuose f1kiuose atvykę žydų tautybės sovieti niai aktyvistai konfiskuodavo nuosavybę. 301
Pri ešžydiškos nuotaikos , neaišku tik kiek jos buvo vyraujančios, egzistavo ne tik Kaune , bet ir provin cijoje. A. Pakalniškis rašo, kad gal patei sinamas buvo žydų elgesys 1940-qjtl mett1 vasarą, kai raudonoji banga užliejo Lietuvą, nes Lietuvos žydams tai reiškė išgelbėjimą nuo mirtie s:

\

„Su džiaugsmu pasitiko jie rusus, ir daugelis tuojau raudonomis
ir mokėjo prisitaikyti prie naujos padėties. Kai bu vo suvalstybin tos didesnės krautuvės, buvę jų savininkai žydai pasidarė
žvaigždėmis pasipuošė

"" Trečiokas. Atsiminimai iš 9 D. L. K. Vytenio pulko gyvenimo / / Lietuvių
archyvas. Bolševiz mo metai. - Brook lyn , 1 Y, 1952, p. 373-375.
300 Stasys Rnš tikis. Lietuvos kariuomenės tragedija / / Li etuvių archyvas. Bolše viz mo metai , p . 3 12.
301 Dov Levin. TI,e Lesser of two Evils. Enstern Europenn Jewry under Soviet Rule ,
1939-1941. - Philadelphia -Jeru sale m : The Jewi s h Publi catio n Socie ty, 1995, p. 63.

144

145

h.\ pačil\ kra utu vi l\ vedėjais, neb u vo k iša m i i ka l ėjimu s a r tr e mi a mi , ka ip
d au g net u rtin ges ni u ž ju os ūkini nka i . Ū kinin ku s nu sk ri a u du s žemės s u-

jos su kė lė ypati ngą jaudulį lietuvių visuomenėje ir išaugino padidin tą an-

v als tybinimu , j ą pradėjus d a li n ti , tos įsta igos v ir šinink a i bu v o ja u ni žy du -

te nt jie, žy d a i, ka lti dėl deportacijų (per Anykščius taip ir n uska mbėjo bir-

ka i. Ni ršo žmonės tai mat yd am i ir keikė žy du s. Tai š ita ip jie at s ilyg in a
Lie tuva i u ž prigla udi mą ir mai ti nimą p er ši m tm ečius. Žy d ai ! V iso b logio
ka ltini n kai !"302 •

želį: ,,Žy d ai veža lietuvius i Sibirą" 306 ). Depor tacijos , dalyvavimas jose,

Sov ietl\ pradė tos d ep or ta cijos i Sibirą 1941 m . bi rže lio 14 d. bu vo tai,
ka s Lietu vos visu omenę- žy du s ir lie tuv iu s - ga lu ti n ai prib loškė, sukrėtė

išvežimo, nes api e ji žinojo iš sūna us, komjaunuolio Jankelio Bleche rio,
ku ris, ka ip akt yvis tas, d alyvavo tremiant, nepaisant kategoriško tėvo d raud im o dal yv auti suiminėjant, tremiant žmo nes. Tai buvo visos šeimos trage d ija, ku rią pas ak ojo Jankelio sesuo savo klasės draugams. 307

i šsipildė bl og iau s ios n u ojaut os , g andai. Dar 1940 m. li epo s 7 d . VS D dir ek-

tor iu s komuni s tas A. Sniečkus, beje, vedęs žy d11 ta u tybės mo terį, k o muni stę-pogrindi n i nkę (tai bu s vė l gi p an a u d o ta a nti žy d iš koj e kam pa nij oje) patvi rti n o „P riešva lstybin il\ p artijw tauti n inkl\ , vold emarininkl\ , li a udin i n kų,
k rikšč .-d emokra h.1 , jauna lietu v il\ , trock is tl\ , s ocialdemo kra tų , ese rq , ša u liq
ir kt. vad ovauj a nčio sąs tato likv idac ijos paruo š iamqjq d ar b q ir op eraty vin ės likv id ac ijos planą" , numač i us į iki liep os 10 d . p ar en g ti sui m t inq as m enq sąra šu s (at sa king i asmen ys- Icika s Dembo, L. Fin ke lš teina s, Ju di ta Komodaitė, D ani e liu s T ode sas - vi s i žy d q tautybės, Fr ida s Kras tini s - la tv is,
l K. Macev i čiu s- lietu vi s ). Nor s žy d a i n ed om in avo re pres inėse stru ktūrose,
tačiau tok s tautybių sant ykis repr es ini 11grupių vad ov q ta rp e le ido (vėliau,
ap ie tokį d okumentą ja u karo p ra d žioje s u žin oju s) paskli s ti ga n da m s, kad
būtent žy dai sud a ri nėj o i švežamqjų as m enq sąra š us, tas fa kt a s n ac iq ok up ac ijos met u bu s p l ačiai, ka ip b en d rin is, n aud ojama s ka ip „d em ask u ojanti s " žy dų vykdomą anti lietu viš ką veikl ą. 303
Dep ortacijq i Sibirą fa kta s pribloškė lie tu vi u s, ku rie dar n ep am iršo
ca ro trėmimq i Sibirą . Mat ši ka rtą deportacijų m as tas bu vo tik rai ne pal ygi n am as Ru s ijo s imp erijos l a ikų naudai , ti ek d aug ž monių vie nu m e tu dar
n ebu vo išv ež ta . Gr igori ju s Šu ra s, ,,Vi ln iau s geto k ron iko s" a ut ori u s, taip
p at pažym ėjo sovieti n ių depo rt a cij ų p ove iki lietu via m s, ve rtu s iems ga lvo ti
ap ie pagalbą iš Vaka r ų: ,, [Trė mim ų ] va iz d as bu vo kr aupu s [ ... ] Dau ge lis

f
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vokieči us laikė

tikrai siais arba galimai s gelbė toj ai s nuo n eišven giam os tre m ties"JO.I. W . Mi she ll taip pa t ra šo a p ie d id e li sukrėtimą po depor t acijt\, ne s

302

Aleksa ndr as Pakalni ški s. Plungė, p . 45.
Vy ta ut as Tin ini s. Sniečkus. 33 me tai va ldž ioje . - Vilni u s: Tini n is, 200 0, p. 40 .
'°' Gr igo riju s Šu ras. Vilni a u s ge to kron ika. - Vilniu s: Era, 1997, p . 23 .
303

tisem iti z mą.305 Žydq jaunimo akty vumas lietuviams darė įspūdi, kad bū

gi lin o jau n im o ir vyresnės karto s drama tiškus san tykius žydq šeimose. Linku voj e turt ingiausia miestelio žydq Blecherių šeima, laikiu si bankeli, turė
jusi ge ležies sa ndėli ir pa rduotuvę, susikrovu si daiktus drebėdama laukė

D. Levin rašė, kad darbovietėse buvo ir lietuvių, ir žydų, bu vo suku rtos p rofsąj ungos ir KP vadovai tikino, kad bus kuriami p roporcingi
taut in iu a tžvilgi u vadovaujantys komitetai, kad dėl to profsąjungose ne b us p riežasčių p rie kaiš tams, kad ne- žydai diskriminuojami. 308 Taigi ne t
pro fsąjungos lietu via ms atrodė tok ios žyd iškos organizacijos, kad komuni sta i tu rėjo aiškin ti, kad ten atsiras bent jau proporcinės teisės lietu via ms.
Pro fsąjung11 a ktyvis tai buvo mesti i imonių nacionalizaciją, turėjo padėti
ko m unis tam s va ryti rink im11propagandą, padėti ūkininkams nu imti d erlių ir netgi trėmimq i Sibirą vykdym ui.309 Į profsąjungas stojo ivairių sluoksni11žy d ai. Viln iuje, steigian tis aktorių pro fesinei sąjungai, i ją stojo ir žyd 11
teat ro a kt oriai, o pa sku i juos paplūdo ir šia ip pasit u rint ys žy d ai, kuri e,
išgąsdinti kalbų, kad pr iva tus turtas bu s suva lstybi nta s, nutarė nors taip
pad em onstruo ti savo lojalumą, išgelbėti nu osavybes. 310 Turtingų žydq stojima s i pro fsąjungas, MOPR 'ą nesun kiai itikino skep tikus, kad visi žy d ai remi a sovietų valdžią. Profsąjungq aktyvo itra ukimas i depor tacijt\ orga n iza vi m ą ir vykd ym ą pa aiškina, kod ė l lietu via ms galėjo pas irod yti , ka d
trėmimuose dal yvauj a daugiau žyd11, neg u jų iš tikn 1j11buvo represinėse
s truk tfl rose.

'°' Wil liam W. Mishell. Kadish for Kovno . Life and death

in a Lith ua ni an Ghetto
1941- 1945. - Chicago: Chicago Revie w Press , 1988, p. 10.
306
Rimanta s Vanagas. Nenus ig ręžk n uo savęs, p. 101.
Ald ona Gai gala i tė. Mūsq karo me to mokytojai. -Vi lnius : Vaga , 2000, p. 9-10.
308
Dov Levin. The Jews in the Soviet Lithuanian Establish ment, 1940-41, p. 36.
'°"Ten pa t, p. 37.
310
VSD Vilni aus apyga rd os 1940 m . liepos 20 d . biu letenis / / CVA. F. 378.
Ap. 10. B. 699. Dalis. L. 651.
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ŽYDAI, LIETUVIAI IR l-lOLOKAU STAS
Dėl šitĮ priežasčiq būtent Lietu vos

žydai bu vo

pastebė ti

d eporta cijq,

vežimq į Sibirą me tu. 1\n ot liudin ink o: ,,Kai pradėjo vež ti ž mon es, žy dq
išstojimas prieš lietuvius aukščiausią laipsnį pa s iekė. Juk kai s unkv ež imis
su ru sq kare iviais atvaži uoda vo į kaimą žmoniq surinkti , atva ž iuoda vo
kar tu ir jauna s žyduk as, raudon ą žvai gždę pris i se gęs. Ir m atydavo si, kad
ru sai kareiviai yra neka lti dėl to, kas vyk sta, kad egz eku cijos vad ovas ir
viršininka s yra tas lckė. Tai jis tą viską daro ". 3 11 Karo Ru sijos ir Voki etijos
visiems laukiant, s tiprėjo įsitikinimas, kad prie š vokiečius ru sai nė di enos
neatsilaikys. O kai at eis vokie či ai, tada ir žydam s bu s atker šy ta. ,,Voki eč ia i
ik pajud ės per rube žiq, mes jau tą pa č ią dieną Plungėje po žydq kraują
bra idysime", - pasakė ka rtą viena s plungiški s ūkin inkas. 312
l
Taigi ne žydq gausumas NKVD , LKP vadovybėje, Liaudi es Seim e, o
i5ovietiniai pertvark ymai, turto nu savinima s, Lietu vos va l s tybės sunaikini !mas, inkorpora vim as į SSRS, bet gau sesnis dalyvavima s vi s uomeninėse
organi zacijose- komjaunimo ir MOPR 'o bei profsąjungq g re ita s a ugima s
1išryškino žydų, ypa tingai jauni mo, skaičių. Lietu viai, išgyv endami dėl nepriklausomybės praradimo, atrodo, pernelyg daug kal tės nu kreip ė į vieto s
žyd us ir tai sunkiai paveikė li etuvi ų ir žydų sa nt yki us 1940- 1941 metai s.
Lietu vos visuomenėje su sikl ostė įspūdis, kad sovie tų ok up acin is režimas
/protegavo žydų bendruomenę, o sov ietinėse įstaigose įsidarbinusius žyldu s leido tapatinti su sovietizaciją vy kd žiu sia sovietų vald žia. Tai rodo ir
nu ota ikos per 1941 m. sa usio rinkimus į SSRS Aukščiausiąją Tarybą, ka i
jvair iq pogrindži o grupi ų atsišaukimu ose ag ituot a nebal su oti už „ko mu nistų ir žydų va ldžią ", o vykusiuose susirinkimu ose, privačiuose pokalbiuose piliečia i pik tin osi, kad „prie šios valdžios gyv enti gera i tiktai žy dams", kad dėl žydų įkurta sovietinė tvarka, pasisakydavo pri eš „žydų
įsiviešpa tavimą", ,,žyd ų valdžią" .3 13 Tai buvo nepal anku žydų bendru omenei, kadangi net pašaliniai stebėtojai registravo nep apra stai išaugusias
lietuvių daugumos an tisovie tin es nu otaikas . Lietuvi11 neapykantą sov ietam s fiksavo kaimy nai len kai - 1941 m. vasario 19 d . reg iono Armijos
Aleksa ndra s Pakalniškis. Plungė, p. 45- 46.
Ten pat, p. 45-46 .
3 n Nijolė Maslauskienė. Lietu vos tautinių mažumų jtraukimas
i LSSR adm inist·
ra ciją ir sov iet inės biurokratij os tau tini ai santykiai 1940 - 1941 m.//
Genoci·
das ir rezistencija, 200 1 Nr. 1(9), p. 38.
311
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Krajo vos vad ovas ge n. Stefana s Roweckis pra nešime į Londoną infor ma~
„Lie tuv ių neapy kan ta bolšev ikam s yra visuoti nė". 314
Sutap atinami em s su bolševikais žydams tos neapyka nt os teko , matyt, irgi nema ža i. ,,Žyd ų va ld žios" įvai zdis susid a rė stiprus, jis buvo į ti ki
nama s ir s un kiai paneig iamas, pakan ka mai vizualus ir tai pastebėj o ne tik
lietuviai ir ne vien jie panaudojo „žydų vald žios" terminą, o ir paš alini ai,
šiuo a tveju, obje ktyves ni nei liehtviai, s tebėtoja i. JAV amba sado s Maskv oje
darbu otojas John Maz ion is 1941 m. kovo mėnesi keliavo po Lietuvą ir rašė,
kad žy dai turi raudonqj ų pasi tikėjimą ir yra pastatyti į sva rbi ausi us p ostus. Visos parduotuvės Kaun e turi žydu s komi saru s ir tai su kėlė stip riu s
anti semitiniu s jau smu s visoje šalyje. JAV diplo mata s Mažio n is sovie tinę
Lietu vos vald žią bene pirm as is iš užsieniečių savo rapo rte pavadi no „žydų vyriau sy be ". 315
Visa probl ema bu vo ta, kad 1940-1941 m. žydai p irmą ka rtą ga usia i
pa s irod ė v i s uomeni n ėse orga nizacijose (komja un ime, MO PR'e ir p rofsą
jungo se) ir vie tos admini stracijoje ir tai buvo pap rasčiausiai n eįpras ta. Jeigu žydai būtų plač iai atstovauj ami ad minis tracijoje neprikl au so moj e Lietuvoje , gau sus jų pasi rodyma s sov ietin ėj e admi n istra cijoje b ū tų pa s teb ėtas
tiksliau - būtent, kad vald o komuni stai, komja unu oli ai žy d ai. Tuo ta rpu
daliai lietuvių atrodė, kad į valdžią atėj o žy d ai apsk ritai, vos ne kaip p ati
bendruomenė.

Sulau ž iu si socialini us apribojimu s ir at ver dam a negyjančias visuo žaizda s, s ovietinė inv azija itin sustiprin o anti se mitines nuotaikas,
o sukurtoji sovietinė admi nistra cija per sonifika vo nacių brukamą žydobol ševiko įvaizdį. Žydam s, būsimoms aukom s, bu vo ne svarbu, an ot Sta nfordo un iver siteto mokslininko N . M. N aimark 3' 6 , kad tarp sovie h\ vald žią
ived usi11rusų ir lietuvių nebuv o tiek daug žydų, ka ip daugelis manė.
menės

\

Toma sz Szaro ta. U prog u zaglądy. Zajšcia anti zydowskie i pog rom y w okupo wan ej Europi e. War sza wa Pa ryz Amsterdam An twerpia Kowno , - Wa rsz awa:
Sic, 2000, s. 201- 202.
m )ournal of Baltic Stud ies, XXXVI: 2, 1995, p. 151- 158; Michae l Ma cQu ee n. Th e
Con text of Mass Destru ction: Agent s and Perequi sites of th e H oloca ust in
Lith uania / / Holocaust and Genocide Studie s (Was hington , DC), Va l. 12, No l ,
Sprin g 1998, p. 43.
3 16 Norman M. Na imark. Holokau stas Latvijoje ir jo kontekstas / / Kultnro s barai
(Vilniu s), 2001. Nr . 4, p. 83.

3 "'

148

ŽYDAI, LIETUVIAI IR HOL OK/\USTAS

„ M0SŲ ŽYDELl/\1 " : LIETUVIAI IR ŽYDAI - KAIMYNAI

Svarbiau sia, kad daugelis lietu vių ti kėjo š iais ga ndai s, kuri e naci ų o kup aijos metu pro pag and os būdu bu vo dar labiau

įtvirtinti .

,,Žydiški žydai"
/
Lieluviq autoriai, to met o d okume ntai da žn iau sia i pateikia susifor \ m avusią visuomenės nuomonę (dali s gyve nt ojq ją priėmė kaip ti esą) apie
bHtent žyd q kaltę, visai ignoruojant pačiq lietuvių dalyvavi mą sov ietizuo -

i

jant Lietuvą, vykdant trėmimus i Sibirą, ką, suprant ama, so vietini s akty vistas (žyda s, rusas ar lietuvis) darė.
Tačiau neramios žinios iš Vakarų Ukrainos ir Vakarų Baltaru sijos,
,., kur sovie h1 vald žia greitai nu vy lė žydq ma ses savo politika, daugumą žydų vertė slopinti prosovietin į arba sovie tam s palankq entu ziazmą . Kaip
rašė Dov Levin, jo gimnazijos mokyto jas Kaune pasa kė mokiniam s apie
sovie tq klastą: ,,Jūs išgelbėjote kūnus, bet prara site sie las". Ta i, kad did žioji dau g uma žydq laikosi rez ervuotai naujos valdžios atžvi lgi u, pri sibijo
nacio nalizacijos , sovietinės unifikacij os, taut iniq kultūrinitt in s titucijq su varžymų, ideolog izav imo, lietu viq daliai buvo nė motais. Žyd ai, o tiks liau
religingi , s ionistinės ar apskritai neko munisti nės pakraipo s, t.y. ,,žyd iški
žydai", nepritarę komunistuojančių tauti eč iq veiksmams, liko tar si nepastebėti aiškiai antisovietiniq lietuviq grupių, akylai sek us itJ to meto nuotai kas, be to, normalū s žydai ir negalėjo vie šai demons tru oti, kad ži ūrėkite,
mes turime visai kitokią nuomonę, nei mūsq gentainiai komunistai. Štai
pavyzdys - vis plintant gandams, kad sovietai okupuos Lietuvą, nurodant
net datą, kada tai atsitiks, paveikė ir dvasiniu s žydų vadovus.
Valstybės saug umo departamento 1940 m. bir že lio 12 d. u žfiks uota, kad Lietuva , pagal gandus, bu s o kupu o ta bir že lio 15 d. Ypatingai buvo jau din amas i dėl mini stro pirm ininko A. Merkio išvykimo į Maskvą,
kalbėta, kad jis iškviestas aptarti visq sąlyg q, kuriomi s Lietuva pasidu osianti sovie tam s 317 • Vilniuje tais gandais pradėta tikėti, į juo s reaga vo
( rabi n ai. 1940 m. birželio 6 d . Vilniaus miesto ir artimesnit1 apylinkiq rabinai s uv ažiavo i Vilniq ir, susirinkę i Voki ečių gatvėje esančią sinagogą,
meldėsi, kad sov ietai neu žimtq Lietuvos. Į ta s pamaldas eiliniai žy dai
"' VSD biul etenis Nr. 188, 1940 06 12 // CVA. F. 378. Ap . 10. B. 225. L. 695.
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nebuv o įlei sti318 • Žinant, kad rabinai buvo žydų visuomenės lyderia i, veikę
religinės, o nere tai ir žydq bendruomenės narių orientacijas,

fak tas, kad
neko muni s tai žyda i bijojo ir sovietų okupacijos, yra a kivaizd us.
Kaip ir tautines

lietuvių,

taip ir tau tines žydq inst itu cijq vadovybes

gre tas pradėjo retinti sovietų areštai. Tačiau tik žmonės pastebėjo, kad NKVD
areštavo ne tik lietuviu s, bet ir žydus- sovietų kalėjimuose sėdėjo mokytojas iš Marijampol ės Dzivakas, kaun iečiai : visuome ninkas Garfunkelis, s tuden tas Gabro ns kis, advokatas Goldbergas, rabinas Dovydas Icikovičius,
buhalter is Jo kūbas Ja nkeleviči u s, advokatas Južbalovskis, prekybininkai
Kahal as, Kaganas, Kamberi s, Muška tas, redaktoriai Rozenbergas ir Rubinštein as, žurna lis tas Serebrovičius, prekybininkas Golumbas iš Vil niau s, šia uliečiai Dovyda s, Samu elis ir Giršas Gordonai, Abromas ir Checle ris Vi nik ai, marijampolie čiai pre kybininkai Jakobso n as, Neoc h as
Malo vickis, Bena s Šachovas, ut eniškis Simanoviči us ir kit i319 , taip pat ir
iš Lenkijo s a tbėgęs Menachema s Begi na s. Žydai atleidinėti iš ministerij q
(ko m isariatq), y pač sionis t inės orientac ijo s valdi n ink ai. Iki 1941 m . b irže lio 6 d. buvo sui mt i 334 žy dq ta utybės asmenys, o apskritai iki karo prad žios re pr es u o ta 2 613 žydq. 320
Tu štėj o pardu otuvės, nutj so eilės- dėl vis ti vargų ir socialinės nelygybės ne tik Lietuvos SSR, bet ir nepriklausomoje Lietuvoje b olševikmeči u
irgi ne ret a i buvo kaltinam i žyda i. Varg iai ką nors pakeitė ir tai , jog p agal
sov ietinės nacionali zacijos js ta ty m ą nacionalizuojan t pr ekybos jmones , kuriq dauguma priklau sė Lietuvo s žy dams , labiau siai nukentėjo būtent Lietuvos žy dai. Na cionali za vus privačią nu osavybę, ne t butus (Lie tu voje bu vo nacionalizuota
14 000 namq) 321 ir verslu s, žydai buvo s unai k inti
f_kon omi škai . Dau g s mulkitl pardu otuviq savininktJ prarado kra utu ves ir
liko b e darbo. Žydų organizacijos ir studentq korporacijos u ždar y tos, žy 1dų vadov ai areštuo t i, nes orientavosi i sionizm ą. Dau gelis sinagogų u ždar y tos . Bankq sis tema na cio nali zuo ta - visi 20 me tq žydų p as ieki m ai
318

Ten pat. L. 695.
/ Jona s Rima š auska s/ Žyda i nep rikl auso mos Lietuvos gyv enime , p. 47-48.
320 Nijolė M asl auskienė. Lietu vos tautin itl mafomt\ įtraukimas į LSSR admin is t·
raciją ir sov i etinės biu rokra tijos tautiniai sa ntykia i 1940- 194 1 m . / / Genocida s ir rez is tenc ija. 200 1. 1 r. l (9), p . 27 .
3 " Dov Levin . The lesser th e tw o Evils, p. 70.
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su naiki nt i, - rezi umavo savo atsimi nim uose W. Mis hell. 322 Api e 83 pr oc.
sovictq valdžios nacio n alizuotq jmoni q pr iklausė žyda ms (iš vi so vei kė
1 593 prekybos jm onės, 1320 iš j q prikla usė žy d ams ) ir 7 p roc . bu vo
mišrios (žyd q ir lie tuvitĮ ar ba kitq taut yb iq as men q 65 j m o n ės), o v ien lietu viams prik la u sė 147 preky b os jmon ės 323 • Gal imas d alyk as, kad lietu v ia ms
tai ned arė jspūd žio, nes d m1gy bę ko mi sa rq vie tq so vietq vy kd y tos n acionalizacijos metu u žė mė žy d ai. 1940 m . liepos-rugpjū čio m ė nesiais, pirmame nacio nalizaci jos etape, 337 iš 460 n ac io na lizuo tq j m onių komi sa r q 153
buvo lietuviai (45 proce ntai) , 107 žy dai (32 p roce n tai), kiti pa g al tau ty bę
buvo rusai ir len kai . Žy da i, s p ren d žian t iš tq skaičiq, m ieli au sutik o būti
komisarais negu p apra stais da rbuot ojais ar že mes nio ran go valdinin kais. 324
(
Li e tu v ių teks tuose ne labai užs imen ama, kad su lie tu vi a is ir žyda i
) buvo tr em iami i Sibirą, nors tur tin gieji, s i o n i stin ės pakraip os žy d ai , kar tu
, su nep atikusiais sov ie tams lietu vi ais, 1941 m . bir želio 14 d . pradėti d ep ortuoti i S ibirą (vien i aut ori a i teig ia, ka d d eportuo ta 2000 žyd ų , o Izra e lio
is tor ikas pro f. Dov Lev in teigia, ka d j ų bū ta n e t 7000).
Lietuv os žydt1 d u omenim is, - ra šė Jo nas Rim ašau sk as, - 1941 m.
bir želio mėnes i i SSRS gilu mą b uvo ištre m ta apie 4000 žydq tautyb ės as m enų, tarp jq stam bu s p rekybini nk as Mauša Abram avičius iš Šak iq, prek ybinin ko Binderio še ima iš Zarasų, ,,Žydų bal so" redak to rius Aronas Rub inšteina s iš Kaun o, Lie tu vos sioni stq va d ov as Benjam inas Berge ri s, ,,Bitu k o"
fabr iko savi ninkas S. Gudi ns kas iš Kaun o, s ta tyb os rangov as D. Ilgov skis
iš Kau no, jurbar k ietis manufaktūros p reky bo s sav inin kas Pere lm an as s u
šeim a, ad vokatas Michelis Bergsonas iš Kaun o, Pl ungė s pir klys Ga mza ,
malūno savinin kas plu ngie tis Za kas, d var in inkas Aro n as Gr inb erg as iš
Ža liosios, vaistin in kas iš Sku od o Dovydas Mi rke, par keto fabrik o Jurb ar ke
savin inkas Volfovi čiu s, p irklia i ir p rekybi nin kai: Blokas iš Mažei kių, Dembo iš Pa nevėžio, Fin as iš Ju rbarko, Joselis Gr inbergas iš Jurb ark o, Le ib a
Kacas iš Uteno s, Vulfas Klecko, Pere lš teinas iš Ka un o, Dov y d as La pin s kas
ir Ma rgolis iš Jurbarko, bro liai Miller iai iš Rokišk io ir da ugelis ki tų , savo
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da rbu ir veik la svaria i prisidėję prie Lietuvos gerovės kėlimo. 325 Na ujaus iais paskaičiavimais žydq tc1rp tremtiniq iš Lietuvos buvo 13,5 proc., o
tarp išsiqsttĮ i lagcrius net 11,8 p rocento. 325• Tačiau karu i prasidėj us ši infor macija bu vo nut ylima, lietuviai apie ją nieko než inojo.
Ne tru ku s žydai pajuto, kad naik inamas jq didžiausias p asiek imas
Lie tu voje - mokyk los ir tai daro ne kas kitas , o na ujasis sovietq rež imas.
LKP vad ovy b ės narys G. Zimanas paskelbė, kad mokyklos hebrajq kalba
neti nkamos, nes heb raj ų kalba yra socia linis dalykas, orientuojantis i sionizmą ir em igraciją i Palestiną. Liepą ir rugpjū ti, po triukšmingq susirinki mų, g imnazi jos pe rves tos iš mokymo hebrajq kalbai jidiš. Kaune iš 6 žyd ų
mo kyklq beliko d vi, Pa nevėžyje Javne gimnazija tapo vidurine mokykla Nr.
3, ki tuose pr ovi ncijos miestu ose vietoj žydų gimnazijų liko tik pradinės
mo kyklos ar p rogi mnazijos, viso apie 170 su 19 500 mokinių. 326 Tačiau
laba i pasikei tė mokymo tu rinys, dide lis dėmesys skirtas si enlaikraščių leidi mui, ką priži ū rėjo komjaunim as, trad icines šventes pakeitė gegužės šventės, Len ino ir Stalino , moten t, Raudonosios armijos, Stalino Kons tituci jos
di ena ir kitos.
Mokyklose atsira do pionierių ir kom jaunimo orga nizacijos. Žy d t1
ku ltliro s instit u tas YIVO, t urėjęs Vilniuje turtingą archyvą (200 000 eksponatq, 40 000 tom q b ib l i o te ką), bu vo nacionalizuo tas ir 1941 m. sa usi, is tei gus Lietuvo s SSR Moksl q akadem iją, tapo jos da lim i -Žyd q kultūros ins titut u, kaip ir Le n kų ku lt ū ros ir lietuv iq kalbos , istorijos ir etnografijos
ins titu tai . Iki 1941 sau sio beliko vie nas lai kraš tis jidiš kalb a - ,,Der Em es".
Ne p aisa nt žydq da ug um os atsa rgumo, ,,žyd ų komunistų" s tereoti pa s pri g ijo, n ors kaip ir kitose ek lektiškose voki ečiq nac io nalso cializmo
kons tru kcijose, taip ir Liet u voje sąvoka „žy da s-bolševikas" niekai p nelo giš ka s. Žyda s- bol ševika s, arba nežydišk as, t.y. nereliging as žydas, galėjo
bū ti bolšev iku , ne s šie bu vo netikint ys i Dievą. Tačiau absoliu ti žyd ų da u guma išli ko religi ngi, taigi n ebuvo ir negalėjo būti bolševikai, o dė l geopo litini q i šsk aič ia v imų tapo sovietq simpa tikais, tačia u sovie tq šal inin k ai s
125

William W. Mish ell. Kad ish for Kov no . Life and d ea th in a Lith u ania n Ghe tto
194 1-1945. - Ch icag o: Ch ica go Rev iew Press, 1988, p . 8.
m Petras Bud rys. Prekybos n acion aliza cija / / Li e tu vių archyvas . Bolšev izmo
m etai, p. 267- 268.
324 Dov Levin . The less er the two Evils, p . 72.
322

/ Jonas Rimaša uskas/ Žyd ai nep riklausomos Lie tu vos gyveni m e, p. 49-52. Iš
vi so sąra še yra 42 iškiliq Lietu vos ly d q, išvežtq i Sib irą, daugiaus ia su šei m om is,

pavardės.

s.. Arv yda s Anu šauskas. Lietuvos užgrobimo by la / / Lietuvos aidas. 2001 12 14.
N r. 288.
" 6 Dov Levi n . T he lesse r the tw o Evils, p . 96-97 , 99.
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buvo „daromi " vien dėl akivaizda us bendrojo žyd t1palankumo SSRS, kurios valdžioje jautėsi daugiau ar ma žiau fiziškai sau gūs. An tra - anksči au,
dar iki sovietl\ invazijos , žydai buvo kaltinami, kad išn a udoj a lietuvius
kaip tu rti ngi ir kapitalistai , tačiau tu ome t - kokie gi jie b olševikai?
Dalis lietuvi t\ kaip akivaiz dl\ dal yką s uprato „žydo- bol ševiko"
au gan t antikom un istinė ms nu o taik o ms: SSRS a tėmė iš jl\
viską - n epriklausomą vals tyb~, iprastą socia lin~ tvarką, nacionalizavo
tu rtą ir trė mė gyve n tojus, kaip caro laikai si S ib irą, bet daug nuo žm ia u ir
neregėtai dideli ais skaičiais. Reikėj o kažkokio pa aiški nimo , kodėl viso s nelaimės griūva ant vargšės lietu vi l\ taut os, ypatingai d ėl Lietuvo s valstybės
sunaikinim o visuomen ę ištiku sios kr i zės metu, kai ga uti tr ys ult imatumai ,
ivyko sovie tų okupacija, pas ikeitė sa nt varka. Tradicini s socia lini s, ekonomini s ir religin is lietuvi l\ anti semiti zma s ir naci l\ judo fobija pa teikė logi škiausią atsaky mą sumaišy tiems protam s - ka ltas bo lšev izm as ir žy dai, nes
kone visi žydai yra komuni s tai. K odėl? T odėl, kad lie tu viai negalėjo remti
komunizmo, nes lietuvis a priori turi remti Lietuvos valstybę. K on kreči l\
irodyml\ nesan t, žin ant vos kelias iškilil\ žy dl\ komu n istų pav a rde s, š ia
abst rakc ija bu vo lengvia us iai operuoja ma . Tuo tarpu tūkstančiai lie tu vi l\,
pal a ikę naują režimą, liko tarsi šešėlyje. Tą is it ikinimą tarsi patvirtino , s ustiprino tradicinis , savisaugos pagimdytas žydų pa lin ki mas i stipresnio
pusę, kurio globoje būtl\ galima sa ug ia u jau s tis. Kadan g i a tėjo s tipresnis
(SSRS),galintis ap saugoti žyd us nu o žūties, pastebėtas jų palinkima s i SSRS
pu sę, visu o meninėje sąmon ėje buvo pad idint as, su absoli utin tas.
Nebuvo p l ačiosiom s lietu vi l\ masė m s aiš ku s žydų padėties tr agizma s, ypa tingai daugumos išsilavinu s ių žy dl\ , kur ie ir sov ieh.1 reži me nematė atei ties, pilnai suvokė sav o, kaip taut os, baisi ą padėti. Tai liudija banke d ir busio Jono Matulionio užra šai api e pokal bi su kol ega žy du apie
sovieh.1 deportacijų p adarytą ispūdi šiam in tele ktualui :

sąvoką, ypač

i Li etu vą? Ar žydai lemia dabar
gyveni mo nebėra . Prie bol ševikų aš netur iu jokių
vilčių ateičiai. Man yra lemt a tik sm ukti že myn ir že my n, o kas mūsų ir
manęs lauk ia vokiečiams atėjus? Geriausiu atveju konclageris. [ ... ] Žydams
nė ra v ilčių nei ten , nei čia" 327 •
„Ar žydai

nulėmė sovietų atėji mą

esančią tvarką?" [ ... ] Man

m Jonas Matu lionis. Neramios di eno s. - Toron to: ,,Tėviš kės ž iburi a i" , 1975, p . 97.
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Vokietijos-SSRS karo išvakarė
se visiškai išsiskyrė lietuvių ir Lietu vos žyd ų politi š kai ak tyv iau sios grupės -ja un imo ideologinė ir geopolitinė orientacija (kalbame tikrai apie jaunu s žmones, 20-30 metų, žinoma, su išimtimi s, tuo metu pasireišku s iais
lab ai aktyviai).
„Žydų-bolševikų", taip pat su tuo susijusi visl\ žydų kaltės idėja tarp
lietuvių pasirodė esanti labai gyvybinga. Sovietmečio rezistentas A. Žuvinta s (slapyvard is) apie 1976 metus, atsaky dama s Tomui Venclovai , kartojo
se nuo sius, stereotipiniu s, iš 1941 m. išlikusius nusiteikimus, kaltinimus
žydams 328 • Čia sva rbu pažy mė ti, jog žydų vaidm ens 1940-1941 metais d emo nizacija išliko tam tikros da lies lietuvių sąmonėje ir 1946, ir 1976 metais,
ir net iki dab arti nių laiką
išvar d ytl\

istori nių aplinkybių

/ Naci11 Vokietijos

kaimynystė

1938 m. Vokie tijoje Niurnbergo istatymai papildyti naujais antižydiškais. Žy d ai su ar ijietiška is vardais turėjo prie savo vardo pridėti vardus
Izraeli s arba Sara, nu olat turėti asmens pažymėjimus, ant pasų turėti raidę
JGud e). To prašė ir Šveicarija, kad reguliuotų žydų imigraciją iš Vokietijos.
Žydų bendruomenė prarad o oficialų statusą. Žydl\ areštai, skir ti pri vers ti
ju os emigruoti , nepadėjo, nes Britan ija suvaržė emigraciją i Palestiną, Europos ša lys nenorėjo priimt i sveti ml\ žydl\ , JAV suva ržė ivažiavimą329 •
1938 m. s palio 28 d. Vokietijos pasienyje buv o su imta 17 000 žyd ų pabėgėliq iš Lenki jos, tačiau lenkai atsi sakė ju os isileisti a tga l. Žydai buvo st umdom i ten ir atgal , gyveno p o atvir u dangumi , šalo , badavo. Tar p jų
b uvo ir Ger še lio Grynšpano tėvai. Sūnus, gyvenęs Paryžiuje, pasipiktinęs
tokia n ež mon iška poli tika, nuėjo i Vokietijos ambasadą ir p rotestuodamas nu šovė vokiečit\ d iplomatą Erns tą vo n Rath. Tada naciai nakti iš
l apkričio 9 i 10 d . s uni okojo ir sudegino 1400 sinagogų, žy dq namq ir
parduotu vi ų, mokykit \ ir jstaigą Giltvės buvo pilnos stiklo, akcija bu vo
pavadinta „Kri štolo naktimi ". Apie 30 000 žydl\ buvo patalpinti i konclaA . ž uvint as Lie tu viai ir žyda i (Atvi ras laiškas Tomui Venclo vai) / / Kn. : T. Venclova. Vilties formos. Ese ist ika ir publicistika. V., 1991, p. 141.
m vt uxaK A pa,n. XonoKoCT. KarncTpo<~a Euponc!i cKono cnpcllcTna (1933- 1945) .
C6op1111K CTilTCli. - vtcpycca m1M: vta11 DnUICM, 1990. e. 9- 13.
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geri us, apie 300 užmu šti, daug sužeis ta , 608 nu sižudė paty s. Vienoje sugriau tos 42 sinagogos , arešt uoti 7800 žydq. Jie ms dar buvo uždėta mili jardo markiq kon tribu cija .
Hitleri s pareiškė: ,,Šian di en aš vėl tapsi u prana šu. Jeigu Europos
žydq finansini nkams pavyks įtraukti pa sa uli o taut as į pasaulinį karą, jo
rezultatas bus ne pa sau lio bolševizacija ir žyd q pergalė, o žy dq rasės sunaikinimas Europoje". Jis nu osek liai vykd ė ši savo nusistatym ą.
Iki karo dauguma pasaulio vals tybiq laikė žydų klaus imą vidi niu
nacių Vokieti jos re ika lu , tai buvo kone atviro nuolaid žiavimo jai politikos
dalis. Tačiau, kai iš Austri jos , Vokietijos ir Čekoslovakijos plūstelėjo trtkstanči ai žyd q, Europo s vyriausybės sun er imo . Nors ir užjau sdamo s žydus
jos nenorėjo a tid aryti šie ms savo sienq. An glija, turėjusi Tautt\ Sąju ngos
mandatą va ld yti Palestiną ir dar 1919 m . paža dėju si su d a ry ti ten na cio na linį žydq židinį, suvaržė imigracij ą i šią ša lį.
Pasau lio visuomenės spaudimo dėka JAV iniciatyva bu vo sušauktas pa si tarimas-kon fere ncija Pran c ū zij os Ev iano mi es te, formaliai Tautų
Sąjungai kv iečiant. 1938 m. liepo s mėnesi čia dalyvavo 32 valstybių atstovai. Britai sutiko atsiųs ti savo atstovą, jei nebus keliama s imigracijo s i
Palestiną klau si mas . Pasirodė, jog nei viena valstybė nepa siruo šu si priimti žydus. Buvo sutarta tik sukur ti Tarptautinę kolegij ą pabėgėlių reikalams, kurios būstinė Londone. Tačiau kolegija turėjo m ažai teis it\ ir l ėšų.
Taip žydų likima s tapo visiškai priklau somas nuo nacių politiko s . Naciai
suprato , kad šalys yra abejingos žydų likimui ir panaudojo tai savo propagandai.
Vokietijos pavyzdžiu daugėjo ir antižydiškų pasi sa kymq, žydų užsipuolimų ir Lietuvoje. Vokie tijos pavyzdys buvo tas faktorius, kuris tokių
įvykių skaičių didino, jų pa stebima gau siau vietovėse, kur gyveno vokiečiq
arba kurios bu vo arčia u Voki etijos.1939 m. vietos vokietis 30 m . amžiaus
namų sa vininka s Ev ald as Petra itis Varni uose, susiti kdama s su vie to s lietuviais kalbėjo pri eš žy du s, sa kydamas, kad žydai visur išnau d oja lietuvius, susigriebė visą Lietuvo s kapitalą. Lietu viam s reikia žydų nusikratyti,
jiems čia galėtų padėti vokiečiai. 330 Gegužės 3 d. Tauragės ap skrityje, Naumies tyje buvo joma rkas, kurio metu vok ietis arklit\ pirklys Mak sas Krebsas
susikivirčijo su vietiniais arklių pi rkliais Leibu ir Danieliumi Joselovičiais.
Per mu štynes sužeistas Krebsas buvo nu ves tas pa s gydytoją. Vokietukai
330

Ten pat . L. 505.
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tur guje pal eid o gandu s, jog žydai užmušė žmogų, o kadangi daugelis pastebėjo veda mą su kruvintą asmenį, keliolika ūkininkq ir darb ininkq pradė

jo sv aid yt i akmen is į žydų namų langus. 45-iems iš jq buvo išmušti 352
langai ir trijq verandų stiklai, visos žyda ms priklausančiq parduotuvių
vit rin os. Vietos įgulos kariai chuliganu s išvaikė, niekas iš gyventojq nenukentėjo. Buvo su imti sep tyni pogromin inkai, 19-26 m. amžiaus, jų tarpe du
vieto s vokiečiai. Po to buvo pastebėtas asmuo, kuris uoliai fotografavo išdau žy tu s žydq namų lang us, jis buvo sulaikytas. Tardant paaiškėjo, kad
tai vokiečių ges tap o vald in inkas, Kuliešių gestapo punkto vadovas Baltrusc hat. Jo fotojuosta buvo išimta ir sunaikinta, netruk us suim ta dar 10
chuliganq, kur iems iškelta byla.331 Matyt, tai buvo gestapo iš anksto suplanu ota provokacija.
1939 m. baland žio 17 d. Veiviržėnuose juodu laku buvo užteptos
sep tynio s žydq pardu otuviq iškabos, išvedžiotas ir parašas „LJR". Saug umieč iq nu omone, tai turėjo reikšti „Litauische Juden Raus" pirmąsias raides - tai galėjo būti vokietini nkt\ darb as.332 Veikdavo naciai ir netiesiogiai,
pasistengdami , kad jt\ nu otaikos pasiektų Lietuvos pareigūnų ausis. Tilžės
SA vyria usiasis vadas Walter Biercholz ir prekybininkasSteima tz grasino
Lietuva i, kad ji nespr end žia žyd q klausimo, nekovoja su plutokratine žydija, įsileid žia ir priglaud žia visus žyd us, pasienyje sk iria viršininkais žydu s (Lietuvos pasienyje Požeriūnq rajono viršininku buvo paskirtas žydų
tautybės pareigūnas Gotlibas - vokiečiai manė, kad lietuviai taip padarė
tyčia , nacia ms paer zinti).333
Tokias žinias ir nu otaikas naciai perdu odavo per grįžtančius iš Vokietijo s asmeni s, kad jos būtų gerai žinomos Lietuvoje. Prieš karą Kaun e
studijavęs architektūrą Waldemar Ginsburg rašė, kad antižydiška agitacija
Lietuvoj e pasiekė beprecedentinį įkarštį. Nacit\ inspiruotas antisemitiz mas
plito kaip užkrečiama liga per Vokietijos sieną, papildydamas tradicini
religini ir ekonominį antisemitizmą.33-1
VSD ir krim. policijos Šiaulit\ apygardos 1939.V. 3 d. biuletenis// CVA. F. 378.
Ap. 5. B. 4421. T. 1. L. 365-367.
lll VSD ir kriminalinės policijos Šiaulit\ apygardos 1939m. gegužės 3 d. biuletenis
/ / CVA. F. 378. Ap.5. B. 4421. T. 1. L. 393. Tą pat dieną du girti darbininkai
ištepliojo trijt\ žydt\ parduotuvių iškabas Ž. Naumiestyje.
3"' VSD ir krim . policijos Šiaulit\ apygardos 1940. V. 17 d. biuletenis // CVA.
F. 378. Ap. 12. B. 296. L. 63.
33-1 Waldemar Ginsburg. And Kovno wept. - Laxton, Newark : Beth Shalom Lt,

3"

1998, p. 30.
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Lietuvos žydai gerai su pra to, iš kur ei na an tisemitizmo banga. Ta i
rodo ir jq spaudo s straipsniai. '1939 m. pradžioje „Fo lksblatas" rašė, kad
Vokietijos ir Italijos jvykiai paveikė Liet uvą, kur pradėjo reik š tis antisem itinės tenden cijos, pradėjo ak tyviau žmones kiršin ti „Verslas". Spaudoje, ypatingai „Vers le", viešuose susirinki muose daž n ai reikalauta, kad Lietuvoje
būtq išleisti prie šžy di ški jsta tymai, kad iš žydq būtq ati mtas jq tur tas, kad
žydq teisės bntq sus iau rintos, kad būtq uždra us tas žy dq [papročiu gyv uliq] skerdimas. Labai dažnai visi tie reikalav imai tie siog nu kop ijuoti [iš
fašistinių šali q]. 335 Laikraščiai kėlė dėsningą klausimą - kur pažangi liet uviti visuomenė? Kur pažangi spauda? Kodėl ji tyli? Kodėl iki šiol nepasirodė nei vieno straipsnio, nei vieno sm erktino žodžio, kodė l niekas nekelia
balso prie š antise miti zmo nuod u s, jau pradeda nči us p lis ti Lie tu vo je? Ar
tyla nėra tolygi pri tarimu i? - neri m asti n gai kl a u sė „Apžvalga" .336
Tiesa , netrukus pasirodė lietuv iq straips nis, kad kaime ūkininkai
nepritar ia an tižyd iškiems raginima ms ribo ti žyd u s, kad jie jpratę dirbti su
žydais ir prekiaut i, kad keli q as m enq rag inimai vary ti prieš žydus p ropagandą neatspindi daugu mos nu otaik q. 337 Paga lia u žodi bendrame renginyje tarė lietuvių ir žydq rašy toja i, ,,Mūsti jau nimo" ir „Štra ln " žu rna l ų
iniciatyva 1939 m . pradžioje surengę žy dq ir lie tu viq kūrybos vakarą. Ji
atidarė Lietuvit\ rašytojq sąjungos (LRS) p irm inin kas Liudas Gira, nuožydų kalbėjo kritikas, istorikas Z . Reizenas. Sav o kūrybą skai tė Kostas Korsakas, Jonas Šimk us, Petras Cvir ka, Anta nas Rū kas, Vy tautas Mon tvila, Kazys Jakubėnas, Krūminas, Juozas Baltušis, nu o žyd q - Gotlibas, Ho fm anas,
Dovydas Umru, Mejeris Jelinas, Chaim as Jelin as, Lacmanas, J okūbas Josadė,
Rudnickaitė, Mejeravičius. ,,Tik pas irod ži us sa lėje rašy tojams ir poe ta ms, rašė žyd q „Apžva lga", - ava n su kilo ovacijos. Tai dėl to, ka d sunki ais
laikais lietu vi ų ir žydų rašy tojai, publi ka sėda pr ie vien o stalo, ka ip lygūs
su lygiais, ka d yra bendra savi jaut a". 338
Nei vienas tuo ben dru vaka ru nenusivylė. Toki q vakarų tačiau a nu o
metu aiškia i pristigo ne tik int elige nt ijos tarpe. Kitų soc ialini q sluoksnių
sant ykiai tar p abiejų ta ut q bu vo minimalūs, būtinia usi, išky lan tys pri eš tam „Fol ksbla tas" priekaištauja paža ngiajai Lietuvos visuomenei / / Apžvalga,
1939 m. sa usio l d. Nr. l.
336
Apžva lga, 1939 m. sausio 1 d. Nr. 1.
337 Kaima s ir žydų tautybės gyventojai / / Apžva lga, 1939 m. saus io 15 d. Nr. 3.
3
>a Apžvalga, 1939 m. vasa rio 5 d. N r. 6.
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ravimai buvo ne tarpusavyje išsiaiškinami, o sprendž iam i adm inistracine
arba baudžiamąja tvarka. Tai iškilusiq vietin iq jtampq nepašalindavo, o
tik jas laik inai užkonservuodavo.
Atsiradęs lietuvių antikomunistinis,

antisovietinis pogrindi s dėl dalies žy dq bo lšev izmo ir geopolitinės dau gelio žydq prosovietinės orientacijos negalėjo turėti ryšiq su žydq sionistiniu pogrindžiu - pernelyg skir tingi
buvo jų tiks lai. Vokiečiq kilmės lietuviai, buvę valdin inkai ar kariškiai, už sirašę vokiečiais arba nelegaliai, po sov ieh1 valdžios įvedimo pagal SSRS ir
Vokietijos susitarimus, išvyko i Vokietiją. Čia jie puikiai susipažino ir pamatė, kokias taisykles ir regu liavi mus jau pritaikė ir jdiegė žydams nacionalsocialistai. Neapkęsdami sovietq režimo, jie pasirodė esą imlūs žydqbo lševi kt1 idėjai, ju o labiau kad panašias nuot aikas, nors ir ne valstyb inės
politiko s lygmenyje, matė ir stebėjo esant egzistuojančias ir Lietuvo je. Gyvenimas Vokie tijoje jq antižydiškumą tiktai galėjo pastiprinti, o žydų apriboj imai , nacių įvesti Vokie tijoje, buvo pavyzdys, kaip tvarkyti žydų klausimą.
1940 m. lapkričio 17 d. Berlyne susikūręs Lietuviq Aktyvistų frontas
(LAF), kuriame sus itelkė įvairių politinių partijų atstov ai nuo vol demari ninkų iki soc ialdemokratq, savo programoje įrašė 16-tąji straipsni, skelbusį, kad žyda m s Lietuvoje atšaukiama svetingumo teisė, kad jie faktiškai
ske lbiami už įstaty mo ribq. ,,Žydo-bo lševiko" klišę implantuoti Liet uvoje
padėjo ir Lietuv iq AktyvisttĮ Frontas (LAF), pulkininko Kazio Škirpos, buvusio Lietuvos įgali otojo ministro ir pas iuntinio Vokietijoje vadovaujamas,
drauge su abvero pagalba, plėtojo savo agentOrą ir tinklą Lietuvoje.
LAF'o ideologija, kaip Lietuvos išlaisvi nimo idėja su Vokietijos pagal ba, dar pap ild yta an tisemitizmu, buvo kuriama nacių valdomoje valstybėje, todėl antisemi tizmą puoselėjo ne tik LAF'o ideologa i, bet kaipo taki,
per ruoštus dokum entu s, a tsišaukimus permetė ji i Lietuvos an tisov ietinj
pog rindi. LAF'o ištaka s S. Sužiedėlis339 įžiOrėjo iš Lietuvit\ aktyvistt \ są
jun gos (LAS) ve iklos Klaipėdos krašte 1939 m. Kitais metais išvykę iš sov ietinės Lie tuvos i IlI Reichą intelektualai radikalėjo, juos veikė naciq Vokietijos valstybinis modelis ir naci t\ poli tikos pavyzdžiai. Totali tarinės valstybės
impo nu oja nti jėga paveikė ir vieną iškilia usit \ liet uviq katalikq krypties
fi loso fą An taną Maceiną. Leon idas Donskis, ivertindamas A. Maceinos to
339 SJ tdius

Sužiedėlis. 1941 metq sukilimo baltosios dėmės / / LŽŽl3, p. 462-463.
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meto pažiūras, pažymėjo, jog K. Ški rpos p akvies tas jis Berl y ne pada rė did eli ina šą i reakc ingas, an tilibera lin es ir a ntiv a kari e tiš kas LA F'o p rogra mo s
nu os tatas, padėda mas ją pa ren g ti. 1941 m . g eg u ži su Ški rp a jis p la n avo
,,Gross lit a uen" s u Lat vija ir Balt nru s ija, p osėd ž i a v o su S. Rnš tiki u , S. Yla ,
svars tyda m i naujos, d ina mi škos Lie tu vos v iziją. 340

L. Mock ūn as 1939 m . pa s kelb tą Ma ce in os esė „Ta ut a ir v a l sty b ė"
pa vad ino faš is tine , o LAF'o progra m ą b en e v ienint eliu ta da br e ndu s io lietu viš kojo faš izmo pol itin iu d o ku m ent u . Ta m e s trai p sny je M ace ina ske l b ė
naujo tip o vals tybės Europ oje ats iradim ą, kuri os ribo s s ut am p a s u ta ut os
ribo mis , p ilie tis joje pakei č i a m as i ta ut ieti, la is vi d em o kratin iai sa mbūriai i
o rgan išką bendru o menę, kuria m ą iš vid a us, būten t TAUTĄ, kuri oje ta ut inės ma žum os niekuome t ne sut a p s s u tau tos kūnu ir neįs ij ungs i tą organi zmą . Tad kita tau čiai turi bū ti ar b a iju ng ti i taut os k ul tūrą ik i n ut autim o,
a rba iš kelti i kitą va l s tybę, arba pa lik ti kaip s veči ai p rie glaudos tei sėmi s.
Aiš ku , kad Macein os m od elis b uvo n acio n alsoc ia listin is.341 Kad a ng i A . M acein a Berl yne bu vo LAF ' o i deolog in ės ko m is ijos pi rm in in ka s, jo paruo š ta
p rog rama atitiko fašiz m o nu os tata s, n es LAF ' a s u žs i brėžė orga n iz uo to s
li etuvių tauto s va lios ugdymą be i vykdymą, rasi n io ty rum o sa u gojimą, a m ž inojo lietu viš ku m o s tip ri n i m ą, vi s uom e n ės s u dra usm i nim ą da rb u i. Jau naj ai kart ai au klė t i p lan uo ta sudary ti Ta utin io da rb o a psa ugą, p ri m en an č i ą SS ar SA dalinius , valstybė tu ri kont ro liu o ti ku ltū rą ir k itas gyve nim o
sr itis, ji lai duotų s ocia lini tei si ng umą ir k it a, - r ašė s avo 2000 m . pake ibt ame straipsn yje „Prie lietu vi ško jo faš iz m o iš ta kų " L. Mockūn as . 342
340

Leonid as Donskis. Ant anas Maceina : dok trin inis int elektu a las XX a . Iie tu vit1
kultūroje// LŽŽ B, p. 743, 745-74 6. Liū tas Mockūnas iškėlė A. Maceino s žavė
ji mąsi pradžioje bolšev izm o kuriamąja jėga, vėli au naciona lso cia lizmo val s tybės mod eliu. Kaip Či kagoje leid žiamo libera laus mėnraščio „Akiračiai " redaktoriu s Mockūnas, Vilniuje pas irod žiu s Ma ce inos raš tq 2 tomu i, ku r tos id ėjos ir
buvo perspausdinto s, Lietuvoj e niek aip nega l ėjo sur asti filo sofo ta m dar bu i
recenzuoti - mat vieni ... bijojo „ter šti" lietuviu s, kil i - kal tin im q nepa ga rba
Macei na i ar ne t sovie tin io mąstymo reci d yva is. Ž ydq kilmės Iietuvi q filo sofa s
L. Donskis nenorėjo rašy ti rece nzijos, nes a nti žydi škoji LAF'o progra mos da lis,
jos įvertin imas gal ėjo ja m kelt i kal tin imu s es an t neobjektyvų , tad Don skis manė,
kad būtq geriau, jei tą tomą recenz uotq e tn inis lietuvi s. Tač iau tokia m nea ts ira du s, Donskis su tiko tai daryti pa ts ir rece nziją paskelbė 1997 me tais Chicago
leid žiama me liberalia me mėnraštyje „Akiračiai" / / LŽŽ B, p . 790-7 91.
341 Liūtas Mockūnas. P rie lietuvi š kojo faš izmo iš ta kq / / LŽŽ B, p. 790- 79 1.
:M> Ten pa t, p . 793- 794 .
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Ga limas da lykas, kad L/\ F'o programoje paro d y tas d id elis dėmesys
socialiniam s reikalams kilo iš to, kad 1940 m. vargi ngieji lietu viq slu o ksniai pa rodė da ug s imp a tijos soviet ų socialiniams pertvar ky mam s, tai p pa t
m en kai apmoka m i mies tq darbi n inkai ir ūkininkai nau ja kuriai . Buvęs p rezide nt as Kazys Griniu s teigė, kad tau ti ninkų social inė poli ti ka m ies te ir
ypa tingai kai m e, ūkini nkų-na ujakurių tarpe buvo skau d i jie ms. ,,Nėra jokios abejonės, kad visi na ujakury nai turėjo pavi rsti lie tu višk iaus iomi s ir
p atr io tiš kiausio mi s salo mis m ūsų kaime, be t tautini nk ai savo politi ka pavertė ju os užka mpi ais, kur iuose bolševiz mas 1940- 1941 m . ok upa cijos m eht turėjo d augia us ia at ra mos ." 343 Tuo būdu Vokie tijos pavyz d ys, tiesioginė
a r neties i og in ė na ciq kuriam os va ls tybės į taka sufo rmavo ra d i ka li ą int elek tu a l ų g rup ę, kuri ti kėjo Vokiet ijos jėga ir galia, kop ijavo ideolog ine s nacistq nu os ta tas ir pl anavo jq įgyve nd i nimą išvaduotoje iš sov i e tų Lietu vo je. Tačia u žyd ams toki oje Lietu voje vietos neb uvo nu matyta.
Nea bejo tinai jta koja mas n aciq id eol oginių struktū n1, vadiz mo idė
jų, LAF'o p rop agand os centr as d ar 1941 m . kovo 19 d. instru kcijose savo
akt yv u i Lie tu voje jsa k ė „pa inform uoti žyd us, kad jq likimas aiškus, kas
ga li, teg u jau š iandien neš dina si iš Lietu vos, kad neb ūh1 bereikali ngų aukl\, le m i11mu m om entu jt! turtą perimti i savo ra n kas" ™ (LAF'o pareiški mai
pačioje Lietu voj e, a ts ispi ndinty s pr okla ma cijose, kur ios bu vo pla tin amo s
Lie tu voje, jos e žy d ai sutapatinti s u bolševika is, paskel bti Lietuvos išd av ikai s, ok u pantq talk ininkai s, visq lietu vi t\ nelaimių kalt ininka is, žy d a i b uvo ra g inam i, kol nev ėl u, bėg ti i Rusiją, nes „naujojoje Lietuv oje" jiems neb us v ietos . Tokiu s a tsiša ukimu s pasira šė „Na ujieji sa vanoriai", ,,Kov otojai" ,
,,Gele žini s v ilka s", juo s gabe no i Lietuvą LAF'o kur jer iai.3-IS
). LAF'o dokumen tam s būdinga, kad žydai nedif eren cijuojami, neišs kiriam i n ei žy dq nacio nali s tai, nei turti n gieji, ne i loja lūs Lietuv ai žy d ai. Kazys Škirpa palaikė
ry š iu s s u vokiečiq Vy riausiąja ka r ine va do vy be (OKW), karin e žva lgy ba
(abv e ru ), su saugumo tarn yba SD (Sicherh eitsd ienst), kad akt y vistai turė tq
ga ran t uotą ry š i per s i e ną s u Lietu voje vei ku siu an tisovietiniu po grind žiu .
Pat s Šk irpa prip až in o, kad LAF'o agentūra tarnav o lygiagrečiai sv etimo s
Kazys Griniu s. Apie 1926 meh1 gruo d žio 17-os dienos pe rversmą. Kn.: Alfonsas Eidin tas. Kazys Grinius. Ministras pirmininka s ir prezi de ntas. - Vilniu s:
Mintis, 1993, p. 187.
m Sauliu s Sužiedėlis. 1941 m. sukilimo baltosios dėmės// LŽŽ B, p. 462- 463.
l'5 Valentin as 13
rand išau skas. Siekiai atkur ti Lietuvos val stybi ngumą (1941 06194 1 09). - Vilniu s: Valstybinis leidybos cent ras, 1996, p. 62, 138.
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valstybės karo

žvalgybos reikalams, 3-16
kitaip saka nt, vokiečiuose LAF'o aktyvistai matė sąjungininkus ir antisovietinės kovos par tnerius . Karo išvaka rėse, vokiečiams pageidaujant , vien Berlyne buvo su telkt i 65 L/\F 'o vy rai,
kurių dalis buvo pasit 1sti p rieš karą i sovie tq pusę atlik ti knrini us uždavinius Raudo nosios armijos užnugaryje , ka ip vertėjai, vedliai. Antisov ietinės
nuotaikos buvo tokios stipri os, kad net pats generolas S. Raš tik is pu oselėjo
viltis įženg t i į Lie tuvą draug e su puolančiais ve rma cht o daliniai s. 347
Besikuriančios lietuviq pogr ind žio gr u pės iki antin aci nės rezi s tencijos susifor mavimo taip pa t vartojo antise m itinę t e rminiją . Taip 1940 m .
la pkričio 28 d . Daugq ap yg ard oje įs teigta orga nizacija p av ad in ta „Ge ležinio vilko " Lietuvos parti za nai", kuri užsibrėžė tiksl ą „kov ot i s u žy dq 8
komunistine santvarka "J-1
• Pogrindinės g ru pės, a tsira ndančios Lietuvoje,
turėjo nurodym us vokieč iams puolant kovo ti su bol ševik ais ir eve ntu aliai
su žydais , kurie karo atveju trauk s is iš Lietuvo s .
Vokietijos sa ugum o policija Tilžėje vaidino sva rbų vaidmeni ne tik
parenkant agentu s, kurjer ius ir vedliu s iš lietu viq , bet ir stebėdama ivyki us
Lietuvoje. Ti lžės Stapos telle a tsiųs tus raportu s į Berly ną s tudi javo Himmleris ir Heydrichas ir netgi Hit leris domėjosi, kai p sov ietai elgiasi buvusiose Baltijos valstybėse. 1941 m. gegu žę Til žės vals tybės policijos (Stap ostelle) vadas SS m ajoras 1-Ians Joac him Bohme pris ta tė savo vadovybei
raportą, kuriame pa žymėjo, kad lietuv iai pla či u ma s tu atmet a so vi e tų stiliaus komunizmą. Bohm e taip pat nustatė, kad lietuvių komuni st ai yra keičiami labiau patikimais rusa is ir žydai s. Prie š pat isiverži mą į SSRS, Bohme,
jau paskirtas Tilžės Einsatzkomman do vadu, skyrė did eli dėmesį žyd l\ va idmeniui Lietuvoje, agentūrini us prane šimu s savo vyre s nybei s u sumuodamas: ,,Žydai Sovietq Lietu voje daugiau sia yra Sovi etq Sąjungos agentai". 349
Tai yra esminė nacių se ntencija , iliu struoj anti mitą apie „žy dų bolševikų konspiraciją " , kuris buvo panaudojama s patei sinti Galu tini spren-

"° Kazys Ški rp a. Sukil im as.

- Vašing tona s, 1973, p. l 16, 150, 189; Nacional is tq
talka hitlerininkams . Do kumentq rinkiny s/ Red. E. Rozauskas . - Vilnius : Mintis, 1970, p. 20-24; Va le ntina s l3ra ndi šau s ka s. Siekiai a tk urti ... , p . -11-42.
"'' Stasys Raš tik is. Lie tu vos likim o ke liais. T. IV. - Chicago, 1982, p . 300; Nacionalistų talka hitlerininkam s, p . 27.
"' Kra ują sugėrė Dzūkijos smėli s. Paruošė A . Va n agas. - Viln iu s: Valst. polit. ir
moksi. lite ra tūros lei d yk la, 1960 , p . 41.
" ' Konrad Kwiet. Reh ear s ing for Murdcrs : The l3eg innin g of th e Finai So lution in
Lithuan ia in June 1941 / / Hol oca u s t a nd Ge nocide Stu d ies (Wa shingt o n ,
DC),Vol. 12. No l. Sprin g 1998, p. 12- 13.

„ M 0SŲ ŽYDELIAI ": LIETUVIAI IR žy0A I - KAl:'\IYNA l
dimą (Fin ai solu tion) žydų atžvilgiu. Tilžės Einzattkommando

161

prie š įsi

veržimą i SSRS gavo įgaliojimus veikti užimtoje teritorijoje , ten kovoti s u

Reicho p rieš ais, komunistai s, ak tyvistais, bandita is, taip pat specialų įpa
lik vid uoti žyd us ir komuni stus.
Lietuva bu vo pirmoji Euro pos vals tybė, kuri oje naciai pradėjo tiesiogini ma s ini žydt\ naikinimą. Galu tinio sprendimo sunaikinti v isus žydu s įgyvendi nimą gal ima suskirs tyti taip, kaip tai pada rė Izraelio istorikas
Y. /\ rad:
reigojimą

J\. Pirm as is periodas: 1941 m. birželio pabaiga - lapkrit is

Tu o metu sunaik inama apie 150 000 - 170 000 Lietuvos žydq. Lapkritį lieka apie 43-50 000 gyvų žydq Vilniaus, Kauno , Šiauliq ir Švenčion it\
bei kit uose s mu lkesniuose ge tuose Rytq Lietuvoje.
B. /\ntrasis periodas: 1941 gru odis-19-13 m. liepa
Vokiečių okupa cinė administracija ir vokiečių saugumo policija tiksling ai ir maksimaliai išna udoja žydtĮ darbo jėgą . Tuo pat metu vykdo mi
„selekt yv iniai" ir vieti niai žydq grupiq likvidavimo aktai
C. Trečiasis perio das: 1943 m. rugpjūtis-19-!4 m . liepa
Getų naikinimas ir iši mti nės tei sės kontroliuoti žyd us su tei kimas
SS. Pajėgūs d arb ui žydai perkeliami i koncentraci jos stovyklas Lietuvoje,
Latvijoje, Estijoje. Vaikai, moterys ir senesnio amžia us žmonės, ku rie nebetiko darbam s, sunaikin ami . Likę žyda i, vokiečiq kc1 riuomenės atsitraukimo
i Vaka rus i švakarėse naik inami arb a dep or tuojami i koncentra cijos stovy klas Vokietijoje. 350 Apie ši lemtingą Lietuvos žydq li kučiams mėnesi rašė
straip snyj e Dov Levin. 351

Kada ngi žy dq ir lietu vit\ san tyk iams daugiausia ža los padarė pirmasis laikotarpi s, jam skirsi me dau giau sia dėmesio, nes tada buvo nu žudyta Liet uvos žy dt\ dau gum a.
350

Yit zh ak Ar ad. Th e „ Finai Solution " in Lithuania in the Ligh t of German
Doc um e ntat ion / / The Naz i Holo caust. Hi storical Art icle s on the Des tru cti o n of Eu ropean Jews . 4. Vol. 2. Edi ted by Mich ael R. Marru s. Lon don: Meckler , p . 74 l.
351 Dov Levi n. July 1944 - The Cru cial Month for th e Remnant s of Lithu an ian
Jew ry / / Ten pat , p . 447-475.
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353

zuotą pagalbi nę pol iciją • Be to, !,iet uvoje ~v~kuriamos konc~ci_ j9s s tovyl0oJ..= žu d ynės vykdytos len gv a isia is ginklais, iš karto, gyve n tojams neseėj us nie ko paruo šti, kad padėtų gelbėti žyd us. Lietu vo je nenaudoto s ir dujų kamero s. _ --____:___
-

,,VOKIEČIA I PRIMETĖ LIETUVIAMS ŽYDŲ ŠAUDYMĄ ":
HOLOK AUSTAS LIETUVOJE

_,f-N aciz! žyd11 11aiki11i1110
taktika Lietuvoje
Nacių

..,

Vokietijai 1941 m. birželio 22 d. užp uo !u s SSRS, jo s kariuomenė ~"!ernė Lietuvą per kelias di enas. Mano motina, pirmą karo dieną
buvusi Kelmėje, kur dar nebu vo jokių karo apraiškų, išs kyru s lėktuvų ga ude si ir žinią, kad prasidėjo kara s, iš pažj s tamt\ žydž iq moterų išg irdo
tada j ą labai nustebinusi sa kini: ,,Dabar jums, li etu viams, bu s ge rai, o
mums labai blogai".
Da ug žydų, žinodami naciq politiką prie š ju os okupuotoje Lenkijoje, susirengė bėgti i Rusiją ir bandė jveikti buvusią ryt inę SSRS sieną, bet čia
jų laukė sov ietų kordonai ir daug žydų, neturėjusių dokumentų, buvo priversti pa sukti atgal. Sunku buvo pate kti ir su dokumentais - sovietams visi
bėgliai bu vo itarti ni , potencialūs šnipai ir t. t. Ve rm ach tas puolė, o keli us
apšaudė, kai kuriose vietose ir pradėjo kontro liuoti lietuvit\ sukilėliai. Estijoje, kur žydai turėjo laiko susiruošti, i Rytus pasitraukė apie 50 proc. žydų,
15 pro c. La tvijos žydų taip pat suspėjo iške liau ti ir pasiek ti prieškarinės
SSRS teritoriją. Lietuva , kaip Vok ietijo s kaimynė, buvo taip gre itai u žimta,
kad tik 6 proc. vietos žydų sugebėjo išvy kti i SSRS gilumą 352 , o ta i viso labo
api e 20 000 asmenų.
Nacių žydų naikinimo politika Rytų Europoje, ypatingai buvusioje
SSRS teritorijos dalyje , buvo kitokia nei nacių Vokieti jos okupuotose Vakarų Europo s šalys e, - naciai čia jau valdė teritoriją tiesiogia i, žy dai čia iš
karto pradėti naikinti. Nor s ir buvo tikėtasi susilaukti didesnės vieti nių
kolaborantų paramo s, bet Lietuvoje naciams tai padaryti bu vo n elengva.
Kaip paž ym i Leni Yahil, tai efektyv iau pavyko padary ti tik per suor gani-

'

Naciai okupavo bu vusias SSRS Pabaltijo sovietų respub likas turė, darni aiškius žydų sun aikin imo planu s ir pradėjo juos vyk dyti, specialiai
aktyvindami vietines j ėgas po gro mam s, kad atrodytų, jog visa tai vyks ta ne
jt\ ini cia tyva, iš ki tos pu sės sie kdam i rasti tai politikai talkininkų iš gy ventojų. Aršu s mot yv as atėjūnams sunaikinti vietos žydus bu vo rasinis ir'\
politinis , ne s manyta, kad Rytuos e gyvenant ys žydai yra ištisa „žydų peryk- '
Ia" - ,,Judisch e Brutt statt e" ir dėl savo dide lio gimstamu mo, emigracijos
išlaiko žydl! galybės šak nis kaip stabilus, vertinga ~ Vakar;:1.žydų rezer vas, !
stiprinanti s pa sa ulio žydq diasporą. Tad , suna ikinus Rytų žy du s, Vakarų\
žy dai nebegaut l\ gyvosiosparamos, būtų nutautint i ir asimiliuoti. Pr ieš '
nuo žmiausius savo priešu s - Vakarų ir yp a ting ai Amerikos žy du s, naciai
sudarė ilgiausią nuodėmių sąrašą: jie teršią arijų rasę, mai toją mokslą, platina demorali zuojančias idėjas ir, panaud odami savo finansinę bei ki tokią
itaką, net esą sukėlę karą prie š vokiečiq Reichą.354
Drau ge su vokiečiq kairuomene, puo lusiai Rytus , veikė i_r:._~eraty355
vinės SS grupės. Grupė A darba vosi Pa bal tijo respublikose
ir judėjo Len'ing rado k~yptimi , grupė B - Baltarusijoje ] r plito Maskvos kryp tim i, grupė
C veikė Ukra inoje, gr~p i D - Mo ldav ijoj~ r Pieh 1Ukr ~inot · J~ms ( pag~lbą
- buvo pa skirto s užima n1os teritorijos „valymui " ir žtdlĮ naikin~Ul at sk1r~s
,,Waffe n SS" brigados . Į kiekvieną užnug ar io teritonJą buvo paskirtas „auksčiausias policijo s ir SS va da s", kuris vadovavo „Waffen SS", e'.z~tsg ru pėms, vokiečiq policijos ir iš vietiniq gyve ntojq sud ary t~m s pohCJJO~~ali~s ~Šie da liniai ir da lyvavo žy dt\ žudynėse3So. Apie naci t\ opera tyvmms
357
būrius priraš yta gana dau g knygt\ , straip snit1, stud'.j~ , tad i_~
p_a~iru oši ..
·
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m Leni Yahil. The H olocaust. The fote of Euro pe an Jewry . - New York: Oxfo rd
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Žydl\ žud ymus SS bri&19efiur erio F. W. Stahleckerio įsakymt!, p radėjQ Tilžės operatyvinis bf!I)'S, kuri s Licl1._tvos
pas ienyje vykdė pirmąsias

žudy nes- birželio 24-ąj! Gargžduose sušaud ytas 201 žmog us, birže lio 25 d.
Kretingoje 214 asmem1, birželio 27 d . Palangoje -1 11 žmonių, d au giausi a
žydų ta utybės, nacil\ vadovy bei rap orte paa iškint a, ka d Kret in goje n ak tj
vienas voki ečių karininkas ir du kvarti rmeisteria i bu vo klas tin ga i vi etinių
gyventojų nušauti, o Palangoje nu šauta s vien as vok ieči q karin ink as . Kretingoje po akcijos liko tik žydų moterys ir vaikai, sau gomi lietuvi ų tva rkos
pajėgų. Bendra darbiavimas su vermachtu b uv ęs geras, mat ak cijos ap valant teri toriją prie Vokiet ijos sienos iš an ksto, bir želio 24 d ., bu vo ap tart os
su SS brigadefiureriu F.W. Stahleck eriu. Kaip rodo naciq d okum ent ai, bi rželio 25 d. Klai pėd oje Stahlecke rio kalbėtasi su SS šturmb anfiur eriu Martin
Kar i Sandbergeriu , EK 1a vadu, kad ak cijos vy ktq 25 km sp induliu nu o
sienos tokia pat forma. Lietu viq sau gumo policijo s še fas Kretin goje Pran as
Jakys (g imęs 1900 rugpjūčio 30 d . Lyduvėnuose) , kaip SD Tilžės s kyr iaus
agentas, pa dėjo palaikyti ramybę ir tv arką . 358
Liepos pradžioje Tilžės grupės narių pa stangom is ša ud ymai vyk d yti
Tau ragėje (liepos 2 d. čia sušaudyta 133 asmen ys) ir Jurbarke (liep os 3 d.
sušaud yti 322 žmonės), iki liepo s 11 d. šis būrys nužudė 1542 žmon es. 359
Nacių dokumentuo se rašoma, kad per pirmus po gromu s Kaune buv o sunaikint a apie 2500 žydų, kiti nužudyti pagalbinės policij os (parti zanq) ir
iki liepos 11 d. Kaune buvo sun aikinta ma ždaug 7800 žydų, dalis per pogromus, dalis sušaud yta lietuv i ų komandų. Tolesni masiniai šaud ymai esą
negalimi, nes sudar ytas vieto s žydų komiteta s ir jiems paa iškinta nauja
politika - stabd yti nesut arimu s tarp žydų ir lietuviq jsteigiant žy dq getą
Vilij a mpol ėje. 360 Apie 250 iš lietuviq partiz anq buvo parinkti ir laikomi
kaip zonderkomand os nariai ir jdarbinti būsimoms akcijom s už mie sto ribą
Einzatskomanda 3 palikta „dirbti " Marijampolėj e ir Raseiniuose, po užduo~ prisijungsiančios prie vyr iausiosios operatyvinio būrio vadovybės. 361
Operatyvinis pranešim as iš Ti lžės 1941 liep os Id . b rig ad e fiur eriui Mi.ileriui / /
US Holocaust Memo rial Museum Archi ve. RG 11.001.M .01. Ree l 10 . p . 2-4 .
m Ar ūnas Bub nys. Vokieč i ų o kupu ota Lie tu va, p . 197.
"" The Einsa tzg rupp en report s. Selectio ns fro m th e Dispat ch es of the Na zi Death
Squad s Cam paign Against the Jews Jul y 1941 - Jan u ary 1943. Edi ted b y Yitzhak
Arad , Sh muel Kra kow ski, Shmu el Sp ecto r. - Ne w York : Hol oc au s t Lib rar y,
1989, p. 16- 18 (dokumento faks imil ė ne num eru o toje kn ygo s prad ž ioje) .
36
' Jbid ., p . 18.

356

Vo kiečių speciali ų gru pi ų

naria i karo pra džioje nužudė ir

165
lietu v ių,

kai kur (J\b linga) išt isus kaim us.
Pirm uosius po gro mu s vieni autoriai, nepaisydam i nac ių dokum entq teigini ų, pr isk iria s ukilusiems prieš sovi etus lietu v iams - v is ų pi rm a
pogromu i Vilijampolėje bei kitose Kaun o vietose. LAF'o orga n izu otas su kilimas Lietu voje kai kur vyk o plan ingai ir organ izu otai, kai ku r su ki lėlių
bū ria i atsira d o st ich iškai. Tačiau tik ab vero vald omo s g rupės ir SS ži nojo
tiksliai, ką d aryt i ir kokius objektus išsaugoti ir saugo ti. Su s i kū rę pa rtizanų
b ūriai, bent jau d auge lis iš jų, veikė pag al aplinkybes, ką rodo ir V. Brandišausko paskelb ti su ki limo da lyvit1sura šyti raporta i ir kit i d ok umen tai. 362
Vokietijos p uoli m o fone, atsitra ukiant sovieta ms, platesn io mas to s tichiški
veiksmai pr ieš žy du s b uvo pr aktiškai nejmanom i, nes jie bu vo pi rm iausia
nu kreipt i pr ieš raudo narmi ečius, stengiantis išsau go ti sveiku s stra teg in ius
objek tu s, ar ešh 10ti bėga nči us į Rusij ą. Tačiau prie š žy d us nukreiptas naciq
p lan as buvo , api e ji liud ija pačių nacių dok u menta i.363 Pir mosi om is karo
die nomis įvairiose vie tose nuo lietuvių aktyv istt1ve iksm q žy dai nu ~entėj_Q_., vi .- ' .:.., j
da ugiau sia kaip jtar iami.kom un is.tai, lygiai kai p ir visi lietu viai, jtariami
komuni stine ve ikla.
Vokiečiam s žygi uojant per Lietuvą, būtent SS tu rėjo aiškiu s p lan u s
ir tiks lus, pa gal ju os ve ikė, organ izavo žy d ų žud ynes . Api e ~ai_Eašo sav o
žinom ame operatyvinės gnpės A a taskai toįe SS bri~f_[ _u reris ir policjos
gen ero las majoras Fran zas Walt eris Stahl ecker is. Jo būrys ižy giavo i Kau ną
birže lio 25 d . kar tu su kariuomen ės dalin iais. Saug um o policijos b ū rys tu rėjo suimti kompart ijos darbu otojus ir su ras ti komuni s ti n ę med ž iagą. Tam
tik slu i, - rašė eses ininkas, - visuose triju ose Paba ltijo kra štuose, u žėmus
miest ą, tu oj iš patikimų viet iniq gyve ntojq bf1da vo sud ary ti sav an ori t\ b flriai , kurie sė kmin gai vykd ė t ą u žduot į. Lietu voje SS „vie t in iu s b ū riu s" sukilė liq, arba kitaip partizanų, ra do jau ak tyviai ve ikia nč i us, beliko tik su
kai kuriai s susit arti . Ta i labai ap sun kino žy d q situ aciją - jie užsidarė namu ose, neturėjo in forma cijos, nežinojo, ką tuo metu reikėj o dary ti, nežinoj o,
į ką kreipt is - aplink visur g rėsė pa vojai. Ir toli au Stahl eckeri s d ės to da r
:io'

J6J

1941 m . b irželio s uk ilimas. Do kum entq rinki n ys. Sudarė V. Bra n diš au skas. Vilniu s: LGG RTC, 2000, p . 34- 167.
Ytz hak Arad . Gh e tto in Flames . Th e Stru g gle an d Des tru c tion of the Je ws in
Viln a in th e H o loca u st. - Ne w York : H olo caus t Lib rar y, 1982, p . 64- 65 ir k iti
d a rba i.
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aiškiau: ,,Užėmus miestą, jau pirm osio mis vala nd omis buvo s ten g iam asi
sukur styti žydq po grom us, nors ir gana sunkiai sekėsi s uk elti vie tin es antisemitines jėgas".™
Tokia buvo nacių polit ika, jie turėjo aišk ias ins tru kcijas „išspręs ti
žydq kla usi mą ", - ra šė F.W. Stahlecke ris. - ,,Bet pravartu buv o, kad ji (vokieči11 sa11g11111
0 policija-A.E.), bent iš prad ži~ veiktt\ u žk u 1syje, nes nepa prastai žiaur ios priemonės neišve ngiamai būtų sukėl us ios nerimą ir vokieči q sluoksniuose._Todėl viešai viskas turėjo atrodyti taip , tarytum vietiniai
gyventojai viską būtq darę savo iniciatyva, n atūraliai reag uodami i ligšiol inj
komunistq terorą ir žydq priespaudą, kurią kentėjo ištisus dešimtmečius." 365
Tai liudija faktai. Birželio 22-25 d. , nors Kaune jau bu vo pilna suki lėliq parti zanų su balt ais raišč iais, didelių, masi nių žydų po gromų n evyko. Su sišaudymų, pavienių aukq buvo, vyko bėgusi ų žydt\ areš tai , krat os,
jie buvo talpinami Kauno kalėjime, tačiau išski rtinai tik žydų žudymo nebuv o. Birželio 25 d . Kaune pasirodęs Franzo Walterio Stah leckerio dalin ys
veikia - ieško ir prad žiai sura nda vie tiniu s kolaborantus . Kaip rašė K. Stang,
taip patS . Sužiedėlis, pirmomis karo dienomis žurnalistas A. J. Klimaitis 366
suvedė „partizanų vadovus", iš jų majorą Kazi Šimkq bei vy r. leitenantą
Bronių Norkų su F. W. Stahleckeriu , kuri s „ragino part iza nu s nukreipti jų
dali niu s ne tiktai prie š komuni stus ir aktyvistus, bet taip pat prie š Kauno
žydus, ko partizanai dar nebuvo numatę kaip būtino uždavinio" 367 . Tai

,.. Visas dokumentas publikuota s: N(irnberg er Prozesse. Der Pro zess gegen die
Hauptkri egsverbrec her vor dem lnt ernationalen Militlirgerich tshof. - Niirnberg,
14.ll , 1945- 1.10. 1946. Band 37, dokumenta s 186- L., p . 670-7 03. Taip pat
lietuviškai - MŽL, 2 dali s, p. 17.
365
Bene pirmą kartą da lis šio dokumenta s publikuotas knygoj e „T he case
against Adolf Eichmann". Edited by H enry A. Zeig er. - Ne w York: Th e New
Amer ican Libra ry, 1960, p .64-69; Lietuvi š kas tek s tas dalinai s kelbtas MŽL,
2 dali s, p . 17- 22.
366 Istor iko Arvydo Anu šau sko nu omone, Klimaiti s buvo informacinis nacių asmu o, jis pat s akcijose nedaly vavo, bet padėjo sura s ti vokieči ams reikalingus
žmo nes. Vėliau jis suki ojos i apie Li etuvių nacionalis tų partiją ir jo s vadovybę,
raš ė an tisemitiniu s straipsni us. Su nku paaiškint i faktą, kad J. Klimaiti s iki pat
savo mirti es ramiai gyveno Vakarų Vokietij oje, naci\Į talkininkų gaudytojų
palikta s ramybėje.
367
Saulius Suži edė lis. Avrahamo Torio Kauno getas: di ena po dienos. Kn .: Avra ham Tory. Kauno ge tas: di ena po dieno s. - Vilniu s: Mok slo ir enci klopedijų
leidybo s instituta s, 2000, p . XXVI!.
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rodo, ka d karo pradžioje partizanai nebu vo kaip nor s ypatingai žudi kiškai
įnirtę pri eš žyd u s ir jų žudynių n eplanavo .
Pirma sis p ogromas pa gal nacių planą ir po Stahlec kerio instru kcijq
karišk iams bei lietuviq saugumiečiams sukeliamas birželio 26 d ., ji padėjo
organiz uoti vokiečiq sura stasis žurnalistas A. J. Klimaitis s u (vien i rašo
keliasdešimt, kiti - keliq š imtq talkininkų) būriu. Panašu, ka d iš K. Šimkau s ir B. Norka us vadova uja m ų būrių atrin ktos dv i grupės įsiveržė i Vilija mpolės (Slobodkės) rajoną, kur gyveno daug žydų ir apie 700-1500 (skaičia i skirtinguose šaltiniuose įvairuoja - A. E.) žydų žvė ri ška i išžudo,
sunaikina kelias sinagogas, pad ega 60 namų (publikuo jamuo se s traips niuo se ir apskri tai literatūroje tai dar s ilpnai ištirtas kla us ima s, se ni kau niečiai nepri simena tokio didelio gaisro). Žudomi dvasinės se min arijos Uešibo to) s tudentai , rabinas Z. Osovskis ir visa jo šeima. Ta i tikrai ne
spontaniški veiksmai, o orga nizuota akcija. Tai Stahleckerio duomenys.
Tų įv ykių liud ininka s rabi nas Ephraim Oshry teigia, kad jis su kitais 12 r a binų ir keliais ješivos s tud enta is slaps tėsi rabi no Avrohomo Grod ze nsk io namu ose. Sutemu s li etuvių naciai ir banditai, ano t Oshry, ,,iš
papra s tų lietuviq tarpo " įžengė i Slobodkės žydų kva rta lą, apsiginklavę
kirviai s ir pjūklai s. Jie pradėjo pogromą Jurbarko gatvėje, eida mi iš namo i
namą, iš kambario į kambarį, užmušdam i kiekvieną sutiktą žydą . Jie kapojo
galvas kirviais, pjaus tė žmones pusiau ir - tą Os hr y rašo sužinojęs jau
vėliau - siekė prail g inti aukų ago n iją. Pirmiau sia jie taip nužudė Mordechajų Jatkuns kį, jo žmoną dantistę dr . Stein-Jatkunskienę ir jų sfmų. Jie
žud ė kitose gatvėse rabinu s, laisvų profesij ų žmon es, sioni stt1 aktyvis tu s,
intelektualu s, komunistus. Gatvėse girdėjosi bai sūs ša uksma i. Tačiau Oshr y ir kiti su juo besislapstanty s žydai liko nepali es ti. 368 Rabi nui Zalm anui
Osovskiui , ji sur išus, vokiečia i padėjo ga l vą ant Talmudo ir nukirto j ą. Po to
nužudė jo sūm1 , taip pat rabiną Judelį Osovskį, tu omet nu šovė jo motiną .
Liko gyva tik pasislėpu si p o lova penkitĮ metukt\ rabino vaikaitė Esterka.
Kai vėliau rabinai atėjo į z. Osovs kio namu s, jo kūna s „ tebesėdėjo" rabino
kėdėje, jo ga lva buvo padėta ant lan go su užra šu „Tai p mes padar ys ime
visiem s žydam s". Dar buvo nu žud ytas rabinas Geršonas. Viena s mirštanti s
žydas paskutinėse kančiose krauju parašė ant sienos „Žydai . A !keršykite",
368 Ephraim

Oshr y. Th e Annihilation of Lithu anian Jewr y. - Ne w York : The Judaica Pres s, Inc., 1995, p. 2.
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ir tas užraš as dar ilgai buvo ma tomas. Keli žydai pogro mo me tu šoko nu o
tilto i 1 eri, vokiečiai praktikavosi i ju os šaudydami. Dar b uvo n u žu d ytas
rabinas Jona iš Minsko ir Slobodkės ješivos studentų. Kai lietuvi ai baigė
skerdy nes privači u ose namuose, pas u ko i pard uotu vit\ gatves. Jie n ušovė
kalvį , tada išrikiavo 26 žydus prie sienos ir juos s u ša u dė . Pri e tilto, rašo
Oshry , nors da ugiau liudijimų neteko ap tikti, pogromini n kai u žkasė 34
žydus gyvus . Kitą d ieną, rašo E. Oshr y, mes a pga il ėjome žuv usi u s ir, n epa isydami dar besišlaistančit1 li etu vių gau jt\, palai d ojome ju os mas in iam e
kape Slobodkės kapinėse. 369 Tačia u la idoj ęs žuv usiu osius nu o pog rom o
rab inas nepamini bent apytikri o žuvus iqjų s ka i č ia u s, antra - jis visa i n emin i 60 gaisrų, tiksliau - nep am ini nei vie no.
E. Oshry taip pa t rašo, kad bir želio 26 d . ry tą g rupė li e tuvi ų ir vokiečių įsiveržė į sinagogą, esan čią šalia žydų li gonin ės, kur ry tmeti n ėj e m aldoje buvo susiri nkę 25 žydai. Pirm oji komand a buvo „N ustok it melstis" ir
visi nustebo, nes tai pasa kė lietuv is, kuris patarn au davo sina gog oje (tai p
vadina mas Shabbos -goy), au go tarp žydq ir laiky tas jų d raug u, b e to, laisvai kalbėjo jidiš. Jis gerai pažinojo visus žy du s, ypa tin gai jq d vasi n ius va dov us, faktiškai visus tuos, ką būtų naudi ngiau s ia vo ki eč i a m s nu žud yti.
Vokiečiai negalėjo sun aikinti žydq be lie tu v ių aktyvios pa galbos, kur ie ją
taip entu ziastingai pasi ūlė, - rašo E. Oshry, - ir tai nep ap ras tai ap stulbin o
Lietuvos žydus. Tada žydai tęsė m a ldą be ga rso, tik krutindami lūpas. Vokiečiai ir lietuviai buvo ginklu oti, žyda i - ne. Jie žiūrėjo vienas kitam i veidu s ir
tad a vok ieči a i ir lietuviai puolė žydu s. Sumu šti, sukruvinti žydai buvo vedami Kauno ga tvėmis. Jie bu vo nu ves ti prie N eries ir turėjo išsikasti duobę.
Lietuviq minia aplink juos d žia ugėsi, provok avo. Vokieč i a i su automatais,
lietuviai su kirviais ir pj ū k lais, ir metaliniais basliais pasibaisėju s iems tokiu
elgesiu žyda ms jau nebeegzis tavo. Tada vokieči a i ju os įs tūmė i du obę . Jie
buvo iškasti po karo ir p alaidoti žydų kapinėse.370 Birže lio 27 d . vokiečiai
nužudė gaoną rabiną Šragą Feivelį Hurwitzą, - jis bu vo nu šaut as šeim ai
matant, nužudė ir jo sūnų, Aleksoto rabi ną, nu žudy ta ir ješ ivos studentą 371
169 Ten

pat, p. 3-4 .

''°Ten pat, p. 6-8.
371

E. Oshry tačiau tuo baigia p ogromo aprašymą, vėlia u, kai žydai b uvo su varyti į, matyt, VII for t ą, rab inas Ickovič iu s susitik o su pažį stam a is lietu viais,
kurie padėjo išlaisv inti sui mtu s ir arešte lai ko mu s ješivos stud entu s. Ten
pa t, p . 18-19.

f

,,VOKIEČIAI PRIMETĖ LIETUVIAMS ŽYDŲ ŠAUDYMĄ"

169

Nor s rab inas E. Oshry savo knygoje prakeikia nedėkinguosi us žyda ms, k raujo ištroškusi us lietuviu s, tačiau did žia usia kaltė už pogromą
tenka vok iečiq naciams , jų Einzat skoman d ai, sure ngusiai žudynes, be to,
iš jo s uži no me, kad Slobodkės pogr ome dal yv avo ne tik lietuviai , bet ir su
šau nama isiais g inklais ranko se vokiečiai.
Paga l Stah lecketj: ,,... iš pat pradžių buvo stengiama si, kad pat ikimi
vietinių gyven tojų elementai padėtų kovoti su kenkėjais, t.y. visų pirma su
žyd a is ir komun istais. Be vadovavimo stichinėms ap siv aly mo akcijoms ...
reikėjo pasirūpi nti , kad pat ikimos jėgos būtų įkinkytos į valy m o darbą ir
paverstos nu olatini ais sa ugumo policijos talkininkq orga n ais", -rašė Stah lecke ris. Ir d ar vie nas tikslas:
„Ne maž iau svarb u bu vo sukur ti neginčijamą faktą, ku riu o vėlia u
b ūtų gal ima iro dy ti, kad išlaisvin ti gyventojai pat ys sav aime griebėsi g riež čia u si ų prie m on ių prieš bo lševikinius ir žydiš kuosiu s priešus. Tai reikėj o
pa d ary ti tai p, kad neiškiltų aikš tėn vokiečių istaigų nur odymai.
Lie tuvoje tai pavyko pirmiausia Kaune , panaudojus partiza n us.
Netikė tai paaiškėj o, kad su orga nizu oti dide snio mas to žydų pogromą išsyk ga na n elengva .~ ia visų pirm a pasitelkėme au kščiau minė tq p ar tiza m1 vadą Klimaiti, kurį tuo reikal u instruktavo veikęs Kaune nedidelis p rieša kini s būrys. Klimaičiu i pavyko taip pareng ti ir pradėti pogromą, kad
aikš tėn neiš kilo nei mū sų d u oti nu rody mai, nei mūsų in icia tyva", rašė
atas kaitoje Stahleckerism . Vermach tas buvo ap ie šią SS akciją in for mu otas ir „vis iš kai pritarė tiems ve iksmams", - pridėjo Stahlec keris. - ,,Kai p
Kaun e, taip ir Rygo je, filmu ojant ir fotografuojan t, b uvo pagal ga limybę
u žfik su o ta, kad pi rmu osi us s tichin ius žyd q ir komunistų ž ud ymu s vykdė lietu via i ir la tviai ." 373
MŽL, 2 d alis, p. 19. Platesnę motyvaciją žr. : Sigita s Jegelevičius. Liet uvos
žydai an t katastrofos slen ksčio (1941 m. birželis-liepa) // LKMAM . T. XIV,
p. 165-182 .
m Knu t Stang. Kolla boration und Masse nmord , p. 97 rašo , kad Heydrichas 1941
06 29 d . išleido dire ktyvą , kuri ragino ruošti pog romu s, skatinan t an ti komunistinius ir an tižyd išk us sluoksniu s patiem s „aps ivalyti ", kad pogrom u s reikia be pėdsakl\ sukelti, in tensyvinti , jeigu reikia pa suk ti į reikiamas na ciam s
vėžes, kad tie vietiniai elemen tai negalėtlĮ remtis įsaky mais, nurodymai s. Taigi
pogromai prieš žyd us turėjo atrod yti tarsi visur Rytl\ Europoje pakilusi tam
tikra nac io nalinė rūstybė prieš žyd us, kur i atsirado, pasitra u kus Raudo najai
arm ijai. Ta dvas ia jau iš a nksči au vei kė Stah lccke r is, tai dvas iai at liepdamas
jis rašė ir a taska i tą Berlynu i.
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Einzatskomand t\ vadovaujamą vaidmc ni organizuojant „spo ntani škus " pogromus Kaune nurodė Yehuda Bauer 374 , lenkq istorika s Tomasz
Szarota.375

1Ž 11dy11ės

„Lietlikio" garaže

Susitiko SS grupės vadas ne tik su kariškiais, bet ir s u buvu siais
Lietuvos saugumiečiais. Birželio 25 d. apie 3 val. ryto Ei n za tsgrupės A va das generolas F.W. Stahleckeris, drauge su tos grupės vertėju, Lietuvo s vokiečiu, kilusiu iš Kybartq Richard u Šveice riu, vilkinčiu SS gran din io un iforma , atvyko i buvu sias Valstybės sa ugumo departamento patalpa s
(Vytauto prospektas Nr . 67), kur jau buvo pradėję rinktis buvę saug um o
(VSD)valdi nink ai pagal Lietuvo s Laikinosios vyriausybės kreipimąsi v isiems griž ti i buvusias darbo vieta s iki sovietų okupacijos l a iką Jonas Oainauskas, detaliai aprašęs, ką ka lbėjo lietu vi q saugumiečia m s vokietis, teigia, kad patalpo se buvo apie 40 saugumo valdininkq. 376 Saugumo patalp ose
SS generolas porą valandq asmeniškai kalbėjosi su s us iri nku si qjų sa u gumo val dininkų laikinu vadovu 0 .377 Kas buvo Dainausko minim as D., yra
para šyta Stahleckerio raport e - tai aukštas lie tuvių sa ugumo pareigū nas
Dena us kas 378 (išretinta Stnlileckerio-A.E .). Jonas Dainau skas straipsnyje,
371

Yehuda Bauer. A History of the Holo caus t. - Danburry, CT: Franklin Watt s,
1982, p. l 84-185.
375
Tomasz Szaro ta. U progu zaglądy, p. 207-266.
3
;• Jonas Dainauskas 1993 m. pradžioje Čikagoje ši tt eilučit1 au toriui pasakojo ,
kad p i rmą karo dieną ji, bes islapsta nti Suv alki joje, prikėlė iš lov os jo gera s
pažis tamas iš nepriklauso mybės laikų, vilkintis 55 un ifo rma. Maty t, tai ir bu vo F. Stahlecker io vertėjas R. Šveiceris. Po to Dain aus kas sakėsi iškart atsidftręs Kaune.
377
Dainau skas nepriklausomybės la ikai s nu o 1928 m. bu vo Lietu vos sa ugum o
policijos pareigūnas, u žėmė ten aukštas pareigas . 1904 m. gimęs Kaune J. Dainau ska s stud ijavo tei sę, 1927-1940 m. dirbo Vidaus reika lt1 ministerijoje,
1941-1944 m. advokatavo Kaune, 1945 m. sausi pakliuvo i ne laisvę sov ietam s, bet po 9 mėnesių pabėgo į Lenkiją, ten gyve no iki 1957 m ., po to gyve no
Paryžiuje . 1961 m. atsi dūrė JAV // Lietuvit1 Enciklopedija (Boston) . T. XXXVII,
p. 170.
318
Niirnberge r Pro zesse. Der Prozess gegen die Ha uptkri egsve rbr echer vor dem
Int ernati onalen Militargerichtshof. - Nii rnb erg, 14.11,1945- 1.10.1946. Band 37,
dokum en tas 186-L., p. 678.
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paskelbtame „Mūsų Vytis" 1992 m. Nr. 4, nors savo pavardės ten pilnai
nera šo, pa sa koja, kad Stahle ckerio teigimu paskelbtame jo 1941 10 15 d .
,,report e, esančiame Ni.irnbergo bylos 37-tam e tome, dok. 180-L, teigiama,
kad jis kalbėjosi su D. - organizavu siu Lietuvos saugumą".m Stahleckeris
tam lietu viui (t.y. Dainauskui) aiškino, kaip lietuviai turi isijungti i „Lietu vos žy dt\ problemo s" išsprend imą, pirmai s žodžiai s pabrėždamas, jog tai
esąs „degant is reikala s, nepapra s tai svarbus visai Lietuva i". 380
Pokal bio su Oainau sk u prad žioje Stahleckeris kalbėjo apie pa saulyje siaučiančią „žydų komuną", žydų ir bolševikų simbiozę, kad žydai prisidėjo pri e li etuvių suėmimų, kalinimų, kankinimų, žud ymo, buvo NKVD
pag alb ininkai , žydai ilgu s amžius lupikavo ir apiplėšinėjo žmones, val dė
pramonę ir prekybą. Jis ragino tu oj pat apsivalyti nuo žyd q pseudokulti:i ros palikimo . Sinagogos, ješ ibotai turi būti sunaikinti, sulyginti su žeme ,
kad vis ų pirma Kaune lietuviai turi pra valyti visas žydų gyve nama s vie tas
(šioje vietoje R. Šveiceris pridėjo: ,,5/abodkę"), išva ryti juos iš Kauno senamiesčio, atimt i iš žydų imones, - raš ė savo straipsnyje J. Dainauska s. 381
Baigdama s i ti kėti Dainau ską, gen . Stahleckeris pakartojo , kad lietuviai turi
tuoj pat, ger iausiai spontaniškai, visus žyd us Kaune ir Lietuvoje izoliuoti,
išskir ti iš lietuviq tarpo, tai yra Fiurerio noras ir jis, Stahleckeris, tik nu rodo
,,prakti škus kelius žydt\ problemai išspręsti ". Tačiau tada gen . F. Stahleckeris nė žodžio nepasakė apie „žydų prob lemos galutini sprendimą", t.y.
žyd t\ žudymą. Tik išeinant gen . Stahleckeriui, R. Šveiceris, pirštų „knakte lėjimu" i galvą davė supra sti, koksai būtq tas „galutinis" Lietuvo s žy dt
1
problemos sp rendimas. O gen. Stahlecke ris prid ėjo: lietuviai turi patys kuo
~rei_čiau supra sti, jog j~ pačių '.n~eresas y_raku~ grei~iau iš savo tarpo paša ~
lmh tas dėles" 382 , - taip detaliai pokalbi apraso Damauskas .
Toliau J. Dainauskas rašo, kaip lietu viai sa ugumiečiai gavo pranešimus, kad birželio 25-27 dienomi s „Vilijampolėje, Jonavos gatvėje ir kur
tai Senamiestyje, vyksta kažkokie žyd ų susibūrimai, kad ten buvo gird ėti
šūviai ir kad tai neabejotin ai kom un ist t\ vadovaujamos žydų grupės reiškiasi, ir Sauguma s turi padė ti tas žydq ga ujas likviduoti". Buvę pa n aša u s
m Jonas Dainauska s. Kodėl Lietu va dab ar kaltinama žy dq žudik t\ rehabilitavi -

mu
~ Ten
,., Ten
,., Ten

/ / Mf1sų Vytis (Chicago) 1992.
p at, p. 26.
pat , p. 26.
pat, p. 27.
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turinio ir telefono skambuč iq. ,,Ta čiau jok s VSD pareigūnas, bu vęs tada
departamente , negavo jokio parėdy m o nuvykti i tuo se prane šimuo se nurodytas vietas, o ypač, kad ten su imti kokius žyd us, nes tikrai tuo metu VSD
dar nebuvo pak ankamai val d inin kq. O pa skiri, p art izanl\ į VSD pa ta lpas
atgabenti žmonės, kaltinti kokiu nor s nu sižengimu, užvedu s jiem s kvotą,
buvo perduoti i Kauno SD kalėjimą." 383 Kitaip sakant, Dainau skas neigia,
kad lietuvil\ saug um o pareigūnai dalyvavo pogromuo se Vilijampolėj e ar
juos bent jau st e bėjo .
Tačiau po Stahle ckerio pokalbio su lietu vi l\ sa ugum o departamen to laikinu vadovu tam tikro s saugumo d arbuotojl\ akcijos galėj o vykti,
kitaip nesuprantama, kam Stahleckeris turėjo dv i valandas aušin ti burną
prie š Dainauską, išsa kydamas jam labai konkre tau s veikimo prie š ž ydu s
reikalą , o faktiškai duodamas Dainausku i aiškia s in strukcijas. Nor s saugumiečiai nenuėjo tiesiogiai dirbti i ges tap ą, ta čiau akcijose kai kurie iš jl\
dalyvavo. Bu vęs VSD darbuotojas, sovie tt\ s uimtas, bet birželio s u kilimo
išlaisvi nt as, Jonas Ženauskas 1941 m. rašė, kad birželio 27 d. ,,pradėjau
organizu oti va l s tybės saugumo departamentą . Kol atvyko iš Vokietijos
dabartinieji direktoriai ir vir šininkai, aš su kapitonu Kirk ila, tai yra su jo
būriu , likvidavau likusius komunistus žyd us ir kitus komunistlĮ paka likus". 38<Taigi lietuvit1 saugumi ečiai irgi dal yv av o žud yme. SS bri ga defiu reris F. W. Stahl ecker is ap ie lietuvilĮ saugumo pare igūnl\ ir savo gru pės
bendradarbiavimą, lietuv ilĮ pavaldumą taip rašo :
„Be partizanų operatyvinės grupės pačiomis pi rmosiomis dienomis
taip pat buvo sufo rmuot a lietuvių saug umo ir kriminalinė poli cija. Vadovaujami aukštesnio Lietuvos poli cijos pareigūno D e na u s ko iš pradžių
buvo prii mt ai darbą 40 bu v usių Lietuvos policijo s parei gū nlĮ, kuri t\ dauguma buvo išleisti iš kalėjimų. Be to, po kruopštaus patikrinimo, bu vo pa sitelkta dau giau pagalbinių jėgq. Lietuvių saugumo ir kriminalinė policija
dirba pagal jiems EK [Einsa tzkommando] 3 duotus nurodymus ir direktyvas, jos veikla nu olat kontroliuo jama ir, kiek ta i įmanoma, ji pasit elkiama
atliekant saug umo policijos darbus , ku rių ji atlikt i n epaj ėg i a, ypač vyk dant
paiešką, sui mant ir dar ant krat as" 385 (žr. priedą Nr. 1).
343

Ten pat, p. 27.
m. birželio sukil imas. Dokume ntų ri nkin ys/ S ud a rė V. 13randiša u s kas,
p. 79.
m Ni.irnberger Pro zesse. 13and37, dok um enta s 186- L, p. 678.
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na cia i insp iru oja, o d okumentl\ lieka neaiš ku , a r
vien lietuviai, a r ir vo k i eč iai nužud o nu o 17 iki 50 žyd ų „ Lietūk i o" garažo
kieme. Auko s mu ša mo s laužt uv ais. P l ū sta kraujas . Vokiečiai gausi ai foto gra fuoja -a tseit žudo vieti nia i, di r igen tai - vokieči ų naci ai - ti k stebi. Lietu v i l\ n acionali stl\ par tijos gen eralin is sek reto rius Zen onas Blynas, ger ai
informuo tas apie to meto įvy k i u s žm og us, savo di eno rašty je liepo s 18 d.
užrašė:

Klior j. Ano t jo, Oainauskas Jona s, buv [ęs ) saudir bo sovi etų laikai s sa ugume , lyg tęsdamas ko kią tai
lenkų organizacijos bylą, bet jis tardęs ir suim amu s lie tuvi us Vilniuje. Rod os, kad jis suruošė ir tas žydų mu štyne s, kuri os buvo gatvėj e tie s ka pinė
mis. Jos buvo filmuojamos ir fotografuojam os. Puiki medž iaga voki eč iams", piktinosi Z. Blynas 386 .
,,Buvau

s utikęs Pe trą

pareigūnas,

gumo

Vietovė Kaune , ,, ga tvėje ties kapinėmis" , lokalizu otina kaip „Lietgaražas 387 •
Dabar maždaug toje vietoje stov i mo kykla , p lot as užstat y tas kit ais
pa stata is, netoli yra „Baltijos " viešbutis .
Jeigu tikrai naciai insp ira vo , o neseniai i šėję iš kalėjimo lie tuvil\
saugum iečiai organizavo šitas mu šty nes, kuri os baigėsi ž udynėmis, nei
kiek ne stebi na tas faktas, kad sovietl\ KGB negalėjo ra sti liudininkų, be to ,
šie nematė pačios sus idorojimo pradž ios, nežinoma, kas ir kada atvedė
žyd us į garažo kiemą. Operacija sup lan uota geru organi zatoriams lai ku ,
kad pu bli ka, jei ir nepalaikytl\ brutal umq , kur ie atrodyn 1 ir kaip atsakas į
sovietl\ b ru tal umą, tai bent s tebėtq įvykį, o žydam s tomis ž udynėmis btitų
ūkio"

386

38

'

z. Blyno d ienora štis / /

Lietuvo s vis uomenin it1orga ni zaci j tĮ ar chyv as - toliau
santrum pa - LVOA . F. 3377. Ap. 55. B. 39, L. 37.
J. Dainauskas žurna le „ Mūst1 Vyti s" 1992 m. Nr. 4, p . 29 ra šo: ,,Kiek žini a,
Lietuvoje bene porą deš imčitĮ metų buv o taip pat ieškoma a ukščiau m inėtlĮ
pogromlĮ Lietuvoje , Kaun e, pėd saką Tač i au, sako , j lĮ nieku r nesurad o .. .Tada
pra d ėta galvoti , kad gen. Stahleck er is, norėdama s kuo nors pa sigi rti prieš Himlerį, tu os pogromu s ir jlĮ auklĮ skaičiq išgal vojo ir u žtat, sako , tame rapor te
ž inios apie tuos pogromu s yra tik bendr o pobūd ži o ir tik a p va lūs skaičia i . .. "
Ne ku riame čia J. Dainau s kui jokios insinuacijo s, tačiau, j į pa ž inojęs asm eni škai , gali u teigti, kad J. Dainauskas galėjo t u rė t i dau giau žinit\ apie į v ykiu s
Kaune, gaila, kad jis aplei d o ši pasaulį 2000 m ., pa li kęs paskelbtą ti k nedidel į
pasakoj im ą apie savo susitikimą su W. Stah leckeriu.

174

,,VOKIEČ IA [ PRIMETĖ LIETUVIAMS ŽY D Ų ŠAUDYMĄ "

ŽYDtd , LIETUVIAI IR HOL OKAUS TAS

duota s labai rimtas signala s, paraly žiuo sianti s bet kokį jų norą nepaklu sti.
Mat ketvir tadieni , bir želio 26 d. 20 val. Vytaut o pro spekt e, katalik q ka pinė
se buvo laidojami kovose žuvę parti za nai , dalyvav ę sukil ime ir s u sirėmi
mu ose su besitraukiančia Ra udonąja armija. 388 Tuo tarpu birželio 27 d.
6:30 min. iš ryto, tame pa t Vytauto prospekte esančioj e kapų ko pl ytėl ėje
bu vo laikomos šv . Mišios už žuvu siuo siu s, kurio se d alyvavo ž uvusi ųjų
gi minės ir artimieji .389 Taigi tą pat d ie ną trukęs žydq žudyma s „Lietūki o"
gara že turėjo atrodyti kaip dėsn ingo jpykusiq žmonit\ ker što akcija .
Kadangi visko iniciatoriu s buvo pat s _5!_ahleckeris .'..nenu os tab u, kod ėl išliko tiek nuo traukų iš žudynių „Lietūk io " garaže. Jas s tebėjo ir fotografavo karini ai vokiečių metra štininkai , trumpu s ar ilgesnius skerd y nių
fragmentu s matė vietinia i gyventojai. Jų atsiminimai frag mentiški , var ijuoja va i zdų ir laiko aprašymai. Arkivyskupas J. Skvi reckas savo 1941 m. birželio 28 d . dienora ščio įra še pateik ia p oka lbio su pulk . gy dytoju Matulioniu ir kunigu S. Morkūnu frag m e ntą , kai jie a tėj o pa s ji ka lbėtis dėl a kcijos
u žtarti žud omu s žydu s. ,,Jie papasakojo tiesiog š iurpą suk elianti u žmu šimą kelių dešimčių žydų, suvarytų vienan kieman, kuri tie žy dai pirm a turė
jo savo rankomis nu valy ti. Kai kiemas jau bu vo nuval ytas, žydai buvo suguldyti kieme ir bu vo užmušami laz domi s, sudaužant jiems galvas. Į tą
mušimą žiūrėju si minia( ... ] Kai visi buvę nebe gyv i, tuom et bu vu si atvesta
kita s uga utų žydų partija. Tie turėj ę nuplauti už muštųjų lavonu s, išvalyti
kiemą nuo krau jo, kurio buvę dideli klanai. Ta antra žy dų partija paskui
buvu si išves ta kažkur kitur ... "390
Poka rio metai s Mejeris Elina s rašė, kad Vytauto pro spekte garaže
bu vo nukankinta 50 žydų. Kai kurie buvo mirtinai užmu šti geležiniais strypai s ir lazd omis, kiti nužud yti leid žiant stiprią vand ens srovę iš guminių
ža rnų. Vienas iš banditų užlipo ant lavonų kalno ir užgrojo armonika , o jo
talkininkai sudarė chorą. Po „stichini o" pogromo , rašė Elinas , imdamasi
kabutes „s tichinj" , vokiečiai pradėjo ivedinėti „ tvarką", ,,sistemą". 391
™Žuvusiqjų laidoji mo komi teto birželio 25 d . pranešimas radijui // CYA. F. R1444 . Ap.1. B. 13. L. 13.

Ten pat, l. 14.
390
MŽL. T. 1, p . 51-52.
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1959 m . Ju lius Vain ilavi čiu s liudijo, kad birželio pab aigoje garažo
kieme pamatė dirbanč ius civilius žmones, su kuri ais vokiečiai elgėsi gr ubiai. ,,Mačiau, kaip g rupė žydų p likomis ranko mis rin ko arkl ių mėšlą ir
nešė i v ieną krūvą [ ... l Kada tie žmonės surinko mėšlą, jiems buvo isakyta
nus ip rau sti. Vok ietis nuvarė juos pri e krano ir paleido vandenį. Prausėsi iš
eilės. Ki ekv ie ną nesip rau sian tįjį vertė imti i bu rną žarną ir, stipriai vandens srove i bėgant, skalauti bumą. Kai kurie žydai tai dar yti atsisakė ir
bėgo i šalį. Tuu metu vienas vokieči ų kareivis, norėda mas sp irti žydu i, už simojo , o šis staiga atšoko, ir vokietis, netekęs lygsvaros, nukrit o an t žemės.
Tada ir pra sidėj o ske rdynės. Vokiečiai ir buvusių garaže 10-15 baltaraiščių ėmė mu šti žydi s. Mušė juos, kuo pak liuvo: kas - šautu vu, kas - kastuvu,
kas - p aga liu ar dalb a. Buvo sužeis ta apie 50 žmon i ą Jie gulėjo ant že mės,
kai kurie vaitojo ir šau kė. Tada atnešdavo ža rną ir apipildavo juos vande niu . Jeigu kas atgaudav o sąmonę, užmušdavo mi rtinai .
Kada visi žydai buvo užmušti, i garažo kiemą atvažiavo s unkveži mis ir atvedė grupę žydų, kurie pa krovė i maš in ą lavonu s ir kažk u r išvežė.
Po to vokiečiai i š vaikė visus, stebėjusius ši ivyki." 392
Kitas liud ininka s Leonardas Survil a 1961 m. pasakojo, kad p raėjus
savait ei nuo karo pra dž ios matė toki va izdą: ,,Garažo kieme pamačiau 5- 6
jaunus vyru s, ku rie, nu sivilkę šva rku s, gumi n ėmis ža rnomis , geleži n iais
laužtuvais mušė žydų tautybės vyru s, kur iuos grupėmis po du -t ri s žm ones atsivesda vo iš gatvės, kaip aš supratau , iš pr ieša is esančių kapiniq, kur
jie kasė duo bes . Gara žo kiemo grindi nys buvo nuklotas sužalotais lavonais
ir smark ia i sula istytas krauju . Atvestuosius tie vyr ai tąsė už plauk ų, stum dė, daužė per galvą lau žtuva is, py lė ant jq iš vandentiekio žarnos, naudojamos automobili o plo vim ui, vandeni . Taip kank indavo, kol aukos mir d avo . Gara žo kiemo pakraštyje mačiau grupę vokiečių kar eivi t\ ir ka rininkq ,
bet jie žydų nemušė. Iš tų vyrq, kurie kanki no žydų tautybės piliečius, aš nė
vien o neatpažinau. Atsimen u, kad viena s jt\ g rojo arm onik a. Steb ėj usių tą
vaizdą žmonių tarp e kalbėjo, kad tą s usidorojimą s urengė buvę po litiniai
kaliniai, kuri e pirmomi s karo dien omis išėjo iš Kauno kalėjimo.
Man bežiiirint , atvažiavo ka riškas deng tas sun kveži mis, i kuri atva ryti iš kapq žyda i sumetė lavon u s" .393
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392
393

MŽL. T. 1, p. 231.
Te n p at, p. 232.
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Panašiai rašė kitas liudininkas , Henrikas Žeme lis, tada par tizanas:
„5 ar 6 vyrai , nusku stom galvom ir išbal usiais veidai s s u pa ga lia is
ir ge leži nėmis š tangom d aužė savo au kas . Visur sr uvo krauja s. Ir dar. Aukos mirt ies agonijoje. Vienas iš egzekutorių, paėmęs vand ens ža rną, aukas
atgaiv indavo ir po to egzek ucija tęsėsi tolia u ".394 Aplinkini ai aut oriui papasakojo, kad vienam žydui atsisaki us pak lusti ir pra sid ėjo sk erdynės. Po
mėnesio Žemelis sutik o vieną iš egzek ucijos dalyvių, kuri s jam papasakojo ,
kad buvo Lietuvos kariuomenės puskar inin kis, bandė pabėg t i j Voki etiją,
buvo suimtas , ap kaltint as šnipinėj imu ir sovie tų baisiai kankintas, kankino ji ir keli žydai. Išėjęs iš kalėji mo b uvo keršti ngai nusite ikęs, ir , pamatęs
garaže besipriešinančius komando ms žydu s, nei šlaikė, prisidėjo prie egzekucijos. Pad ėtis apsk ritai mieste tomis dienomi s bu vo chaoti ška , partizanai šaudė, kur reikia ir kur nereikia, neretai tarp u savyje vyko „jsivaizd uojami mūšiai ", pareikalavę saviš kit\ aukų. 395
Alvydo Dargio motina teigia, kad s usido rojima s vyko b irželio 26 d.,
kai buvo ruošiamasi laidoti žuv usius, taip pat gerą tėvo pažjstamą parti zaną-studen tą, per neatsargumą nukautą saviš kit\, tad tėva i nuėjoj Vytauto
prospektą ir laukė la idotuvių procesijos. Susibūrime garažo kieme tėva i
pama tė prilaisty ta dau g vande ns ir krūvą rūbų. Jaunas vaikinas, ap sirišęs
gal vą balta skarele, stovėjo ant tos krūvos ir, atsirėmęs j s toroką lazdą, ka žką pasakojo susibūrusiai miniai. Tai buvo kaimietis, ištrūkęs iš ša lia esa nčios NKVD būstinės, kur jis kalėjo nuo 1940 m. vasaro s, t ėvai išvežti j Sibirą, brolis čekis tų nukaut as juo s sui mant . Nu si v ilkęs rodė kankinimo žymes,
sa kė, kad su savo kankintojais ką tik a ts i skaitė garažo kieme. Jis stovėjo ant
negyvų žmonių krūvos. 396

Tuo metu dar paaugl ys Laimonas Noreika

y

žuose, matyt, buv o stovėję arkliai, nes visas kiemas - pilnas arklių mėšlo.
Baudėjai rėki a „norma, norma " ir pliekia tuos inteligentišk us žydus, o š ie,
griūdami, š lia u žda m i ke liais, sa ujom griebia tą arklių mėšl ą, juos mu ša,
mėšl as kr ent a iš rankų, vėl muša, tie sus munka, nebejuda, iš žarnos mašinoms plauti apli eja va nd eni u, s umu š tieji vėl keliasi, vėl rik s mas „no rma"
ir vėl smūgi ai. Garažo angose ma tyt i jau nebekrutantys kūnai.< ... > O kap inėse tuo metu laidojo kelis žu vusi us bal taraiščius (aktyvist us), grojo gedulo orkestras". 397
Vermac hto Oro pajėgų fotografas W. Gunsilius, garažo kieme pad aręs dau g iaus ia nuo traukų, aiškin o tard yme Vokietijoje 1958 m ., kad žudynė s vyko bir želio 25 d . popietę (kaip matome, dauguma lietu viškiĮ šaltini11žudy11i11
garaže datq nurodo birželio 27 d. - A. E.J, kad vie n as ja una s vy ras ,
apsiginklavęs gelež iniu laužtuvu, v ienas po kito u ž mušinėj o juo prie jo
p rive damas p o v ieną suvary tas au kas. Jis beveik p er vala ndą u ž mušė visą
45-50 as me nų gru p ę. Būten t jis po visko pa siėmė ar m oniką, u žsilipo ant
lavonq krūvos ir užgrojo nacionalinj him ną. Civiliai, net moterys, po kiek vieno užmu š imo plojo, o gieda n t him n ą dainavo ir plojo. Priešakinėse eilė
se stovėjo moter ys su vaika is an t rankų 398 (nors nei vienojefotografij11111o
ten1
s11vaikais a11tra11ki1
nesimato, bet matosi ypatingai da11gvokieči11 karir1-A . E.).
1959 m. pulk . von Bischofshau zen as taip pa t liud ijo matęs žud ynes .
Kažkoks N ., rašo A. Faitelsonas, surašė dalyvius i sąrašą (bet nesako, kur jis yra) , vienas iš žudikų neva tai buvęs Juozas Lukša, nors to niek as
nega li patvir tinti . Tač iau nei sovietai, nei Lietuvos teisėsaugini nkai kaltųj ų
dėl žud ynių nesurado, nor s pas tangq dėta dau g, iškeltos kelios vers ijos ,399
ta č i au by la n ebuv o išplėsta iki pri sipa žinimo. Julius Finke lšte inas iš Izrae-

jsi dėmėjo:
397

„Garažo kieme, vidury dieno s, pra eiv i ų akivai zdoje ir tikriau s iai
demonstra tyviai, lyg parodomame teisme, inteligenti škai atrodanty s vyrai
tv,arkingais, išlygin tais kostiuma is, geležinėmis dalbo mis mušė tai p pat
inteligentiškus kostiu muotu s vyru s. Ga ražo kieme , gal ir pač iuose gara,.. Henrikas Žeme lis. Nesuva ldomo keršto padar iniai // Akiračiai, 1998 m . geg užė,
395

177

Nr. 5.

Ten pat.
"" Alvydas Dargis. Garsioji „Gara žo byla" nebaig ta: au kos nuti ldytos, bud eliai
tyli // Lietuvo s rytas (Vilniu s), 1996 m. l ap kri čio 16 d .

Laimon as Nore ika. Mano 19-11-1942 metai // Metai (Vilnius) , 2001 m . gegužė-birželis Nr. 5- 6, p . 154. Tas užfiksu ota s šaukimas „no rm a", ,,norma " le id žia teig ti, kad aukq tarpe buvo soviet iniq ak tyv istq, maty t, sovietmečiu ag ita vusiq vykd y ti kažkokia s nor mas, ar panašiai.
398 Aleksas (Alteris) Faitelsonas. Tiesa apie nusi kaltimą visada būna skaudi , bet
ją žinoti reikia // Lietuvos ryta s, 1999 m. birželio 19 d .
99
'
Alvydas Dargis . Žud yni,1byla toliau s to rėja , bet aiškiq at s ak y mq joje v is nėra
l Į Lietu vos ryta s, 1996 .Xl.16. Nr. 269. A. Dargis teig ia , kad bylą sov ietai
marin o savo tikslais, laik ydami už pavadėlio Klima ič io sū nq Algi Klimaiti ,
ku ri vėlia u pa naudojo savo tikslams . Norė ta apkalti nt i s avis au gi ninką P. Maliu ką , tač ia u šis n epri sipaž ino net gars iajame 1962 m . te is me Kau ne. Nor s
savo kameros agen tui „Aguo nai" jis prakt iškai neslėpė, kad yra p rikišęs ranką
garnže.
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lio teigia, kad jo dra ugas Alfonsa s Byla su 20 jaunt \ sportininkų buvo p akviestas saugoti į garažą poli tru kus, ku riuo s turėjo teisti tribun olas. JSO
vadovas Aleknavičius pal iepė jaunu oliams griebti įrankius, la už tu vus ir
pr ibaigti jau sukruvintus žmones. Ja unu oliai pakluso, Byla po to bu vo ilgai
kamu ojamas košmart\, šią istoriją jis aprašė dien oraštyje.400 Šiaip ar taip,
į vykio garaže byla iki šiol lieka galut inai neats kleista .
Žudynių garaže išaiškinim ą, galim as dalykas, trukd o tai, kad eve ntu aliai galėj o būti ne vienas, o du pog romai , pirma sis gal ėjo būti anksč iau
nei birželio 27 d., ką tvirtina irgi ne vienas liudininka s. Povi las Šila s, buvęs
LLV Teisingumo ministerijos vicemini stras ra šė, kad žudynės vyk o bir žel io
25 d . ,,Lietū kio " garaže, kai eid amas Vytauto pro spektu pa matė vi ena me
atvirame gar ažo kieme bai sų v ai z dą: keliolika Lietuvo s kariuomenės uniform a ap sire n gusi ų ir ci v ilių su baltais rai šč iai s asm ent\ daužė ša utuvų
buožėmis keliasdešimt beginklių žydų. Tiem s alp stant , liejo ant jų iš žarmi
vandenį ir vėl mu šė. Visai tai egzekucijai vadovavo kele tas vokiečit\ karin inkų. Pro šalį einą verma chto karininkai stengėsi vi so šit o nematyt i ir kuo
skub iau pra eit i pro šalį. 401 Matyti baisumai Šilą pritrenkė ir jis atsisakė
tapti Valstybės saugumo departamento direktoriumi , kad nebūtt\ vokiečių
saugumo policijos žaisliuku. Be to, kai kuri e, matę žud ynes , susipažinę su
žudynių nu otrauk omis, sako , kad tai buvo ne ta vieta 402 • Taigi liudininkų
par odymai nesutamp a d ėl datų, bet daugiausia su tampa lokalizuojant įvykį .
Tragedija gara že atsispindėjo vieninteliame lietuvių literatūros kū
rinyje, vaizdavusiame holokausto meto žudynes garaže, - tai išeivijoje GAV)
gyvenu sio Antano Škėmos ap ysa koje „ Izaoka s" , parašytoj e 1960- 1961 m.
Apysaka paskelbta tik po autoriau s žūties 1985 m .403 Nors tai ir gro ž inis
kūrinys, jame ištikim ai laikomasi lietuviam s įprastos akcijq prieš žydus,
kaip dėsn ingo keršto akto, temo s: garažo kieme , ap supti esesinininkų , apie
dvidešimt suvarytų žydų valo kiemą. Jie su varyti, nes Senamiestyje kažkas

"" Alvydas Dargis . Min. str .
401 Povilas Šilas. Mano kryž iaus keli ų od isėja. - Viln ius: Katalikq pas aul is, 1994,
p. 81- 82.
"' Irenos Charževs kienės 1998 m . ba land žio 18 d . filmu oti pa rodymai / l US
Holocau st Memorial Mu seum. Lithu ani a Documentat ion proje ct , RG- 50.
473'0 15.
<Ol Antan as Škė ma. Raštai. T. 111.
Reda gav o L. Mockūn as. - Chicago: A. Mackaus
fondas, 1985, p. 13- 91.
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šovė

pro langą ir nepa tai kė į esesininką. Groja akordeonas . Ap ysakos hero jus, And ri us Glu os ni s, stebėda mas patyčit\ sceną, atpažįsta žydų tarp e ji
sovietų ka lėji me kanki nusį tard ytoją Izaoką. Išaiškinęs ese sinin ku i savo
keršto troškul į Glu osn is gauna jo leidim ą kas tu vėliu užmu šti Iza oką. Žydai žu dom i kas tu vėli ų sm ūgiais, esesin inkams patariant au kq neuž mu šti
vienu yp u, o žud yti au kq agoniją kuo ilgiau pratęsia nt:
,,An tras is sukliko ru das is. Tas pa ts, kur is la imėjo vinį. Jis gavo smū
per sprandą, krau jo čiurkšlė šovė į orą ir taisy kli nga elipse nučiuožė
žvy ran. Tam si krauj o dėmė plėtėsi žemėje, kol įsigėrė, ir nu da žyto ž vyro
g rūdeliai vėl išnir o į paviršių. Kai kurie žydai p akilo ir iškėlė purvi n as
ran kas. Šiuo būdu jie bandė apsigi nti nuo skausmo. Jie tuoj pat suk lu po ,
kastu vq smog iami.
Dabar klyksmas buvo visuo tinis. Auk šti falce tai pynės i su du sliais
kriokimais. Įsakmi ai grojo akordeonas, ir kai kurie esesin inka i tvojo kastu vais pa gal taktą . "'04
gį

Tad ir Škėmos ap ysaka atlie pia plačiai tar p lietuvių em igrantq paplitu siai teo rijai, kad gara žo kieme buvo užm ušti tardytojai en kavedi stai,
akty viai da lyvaujant v okieč iq eses ininkams .
Na ciai stropiai dokument avo lietu viq antisemitizmą ir „st ich in iu s
v ietinių gyv e n tojų ve iksmu s". To rei kėjo naciq propagandi nei mašin ai ir
tolesniem s žydų žud ymo veiks mams, paai škinimui vo k ieč iq visuo m enei ,
kad brutalumu s vy kd o įp y kę v ieti niai gyve nt oja i, naik inti žy du s pate isinimu i, be to, prop agandin iame kare - gali mam pasi teis inim ui p rieš ki tas
valstybes.
Voki eč it\ SS dalim s įžen gu s į Kauną, mies to centr e vykdy tos ir žu dynės. Jas galėjo dar yti vietin iai tipa i, nes žu di kai kal bėjo lie tuv išk ai. Birželio 26 d . kiem sargis atvedė baltais rai ščiais vilkinči us vy ru s į Saro s Ginaitės tėv ų namu s ir pasakė: ,,Šta i kur visi kom un ista i žyd ai slapstosi ".
Neleidę ne t paa iški nti , kad jie nekomunistai , kad jq arti mu s gi mines p r ieš
savaitę deport avo į Sibirą sovie tai, lietuvi ai aktyv ista i suėmė penk is to namo gyventoju s, taip pat ir S. Ginaitės tr is moti nos broli us Solomoną, !saką
ir Abraomą Vi rav ičius ir, pavedę kiek atok iau to namo , sušaudė. Vėliau

'°'Ten

pa t, p . 18.
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privažiavo vežimas, i kuri buvo jmesti keturit\ vyr q lavonai, o penktasis
buvo ikeltas i kitą vežimą-sanitarini, kaip sužeista s. Tačia u jis mirė ligoninėje. Kitą dieną iš sielvarto mirė nužud y tqjq motina ' 05 •
Birželio26-ajai išauštant , Kutorgienė matė, kai p i prie šais jos esanti namą Kanto g. 13 isibrovė keli vyrai ir iššaudė žydq šeimą. Kitame n ame
ta pati grupė nužudė dar kelis žmones. Kutorgienės išvada - policija tyli,
žudikai darė viską nau josios nacių va ldžios palaiminimu •06 • Lietuviškai
kalbančiq žudikt\ grupit \ atsira dim as sut ampa su einzatsgrupi q atvyki mu
i Kauną.
Atsakymą i tų pogromq rengėj q paiešką pateikia Knutas Sta ngas,
kuris rašo, kad Stahleckeris išdavė lietuv iq parti za m1 vada m s (ogal ir sa11
g11111iečin111s-A. E.)pažymėjimu s, kuriuose buvo teks tas, sa kanti s, kad asmuo (pavardes čia jrašydavo patys liet uvia i) ve ikia saugu m o policijo s ir
SD pavedimu, jam prašoma su teikti pagalbą, jis turi teisę bet kada ne šioti
ginklą . Pažymėjimus pasirašė pats Stahlecke ris.407 Tik asmenys su tokiai s
pažymėjimais galėjo švaistytis naktiniame Kaune , terorizuoti žmo n es, naktimis žudyti žydus jt\ butuose , nerizikuodami būti suimti vermac ht o g rupiq arba vokiečių saugumo, karinės žandarmerijos ir vietoje suša ud y ti. Tai
buvo pogromų tęsi mo politika, surežis uota W. Stahleckerio, kuri n aci ų , o
vėliau ir „partizanų " terminologijoje tapo „valymo darbais".
Pogromai einzatsgrupėms buv o reikalingi dar vien am nacių suplanuotam dalykui, kuris turėjo atro dyti logiškas patiems žydams - gett\ is tei gimui. Naci ų dokumentuo se apie tai rašoma atvirai:
,,Todėl

po pra dėtųjų pogromų sukviestam žyd q ko mit etui buvo paaiškin ta, kad vokiečių jstaigos iki šiol neturėjusios progos isikišti i lie tuviq
ir žydų tarpusavio ginčus. Padėčiai normalizuoti, visq p irm a, rei kią jsteigti
žydų getą. Žydų komitetui užpro testavus, buvo pareikšta, kad kitaip nega"" Sara Ginaitė. Žyd ų tautos tragedijos Lietu voje prad žia. - Vilnius: Miša, 1994,
p. 29-30.
•e. 4c puau ,omra o Jno .ae1kKOM noBCCM CCTIIOM y6 11fiCTJlC cnpecn HC~ICUKO -

!ima užkir s ti kelio tole sn iems pogr omam s . Tad a žy dai tu ojau s ut iko padaryti visa, kas reikalin ga , kad kuo greičiau jq tautiečia i per sikel tq i Vilijampolę, kurioj e buvo num atyta is teigti žy dq getą" - cinišk ai ir atvirai dėsto
savo raporte SS gen. Stahleckeris 408 • T. Szarota savo skyreli apie penkiq
pogro m o dienq Kau ne tąsą ta ip ir pa vadino : ,,Vokieči ų pasiū l ym as žydam s- tole sni pogromai arba geta s". 409 Liepos 7 d . vokiečių sa u gumo policijos ir SD vadas K. Jageris su rink o penkis žymius žy du s savo Kauno ra š tinėje, ja u papuo štame kilim ais iš išplėštq žydq butų, išpeikė lietu v iu s u ž
brutalumą ir pareiš kė neleisiąs, kad tokie dal ykai tęstqsi. Kadangi lietuvia i
dau g iau ne n ori bendrai gyventi su žydais, d ema gog iškai sakė jis, žyda i
turėtq vykt i i getą Vilijampolės priemi es tyje, kur jiems pilnai užteks vietos.
Persikėlimas nu matytas tarp liepos 15 ir rugpjūčio 15 d. Pamatę lietuvių
valdžio s antipa tiją, žy dq lyderia i pajuto , kad nėra kitos alternatyvos kaip
kooperuoti s u nac iai s." 0
Rabina s E. Oshr y ra šo, kad vokiečiai žy dam s pasakė, kad jiems
bu s gera i eiti i getą, ku r jie tu rės savo vadovybę, bus tarp savų, ja u sis
saug iau nu o juo s medžiojančiq lietuviq, tačiau žy dai turės dirbti "'. Dėl
na ci t\ klastos žydai matė tik balta raiščius parti za nu s, žudančius žyd u s,
steigia nči us getus, o vokiečiai net žydq akyse sugebėjo parodyti save kone gelbėtoj ais, bandančia is tvarkyti blogus ar itin pa šlijusiu s lietuvių ir
žydq sa nt yk iu s. Kita ve rtu s, lietuvi t\ autor iai ši d okumentą suab s oliu tind ami naudojo įrodymui, kad lietu v iai iš viso nekal t i dėl žy d q žudymq,
nors p ogro mininkai žud ika i buvo daugiausia lietuviai „part izanai" iš
Norka u s ir Šimka u s bt1rit\.
Naciq taktika sudarė tvirtą ispr1di , kad lietuvi a i atakuoja žydus.
Z. Birger is rašė, kai vokiečiai paėmė valdžią, jie padarė galą lietuvi t\ vykdytoms žudynėms. Atrodė, kad grižta tam tikra tvarka . Tačiau kas iš žydų
ži nojo , kad po smulkiq, pasirinktimi lietu viq partiz anq vykdytt\ žudyni ų
dabar prasidės sistemini s žy dq naikinimas. 112 Izoliuoti nuo viso pasaulio
get uose ir priverčiamojo darbo stov yk lose, kitokit\ lietuvių ly dai karo me tu
matė neda ug a rba visa i nema tė. Pa smerk t ieji daugiausia regėjo juos kon -
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vojavusiu s, areštavusius , saugoj u sius, organizavusius pasityčiojimus lietuvių nacionalistus - nacių talkininkus.
aci q politikos talkininkai žu-

apie sukilimą straipsnį a nglų kalba. m. Pasirodė gi nklu oti lietuvių partiza -

dikai ne tik ša ud ė, bet prieš tai tyčioj osi, teroriza vo, mušė, spardė s uimtu s

komjaunuoliu s, bėgančius i SSRS gilumą asmenis suiminėjo arba siuntė
c1tgal. Prasidėjo ir susišaudymai su raudonarmiečiais, gi nk luotais sovieti-

žy dus. Likusių gyvų žydų liudijimai

todėl

dažnai yra negail es tin gi vi-

nLĮ būriai,

kur ie vaikė vietos sovietinę administraciją, areštavo komunis tus,

siems lietuviams.
epakankamai ištirta ir lietuviq snug um o policijos veikla, kaip rašo

nini s aktyvistc1is . Buvęs 1940 m. aktyv us komjaunuolis A. Faitelsonas sukilimą vadina „vadi namuo ju ", kuri s, anot jo, tapo didžiausiu ir baisiausiu

K. Stangas, pirmiausia gaudė komunistus.

areštL\ vykdė sa ugu-

pogromu, jis neižiūri ivykiuose jokios nacių specialiLĮjų operatyvinių būrių

ma s, pirmiausia jie tardė suimtuosius, nu statydavo kaltę, taikė sankcijas,
siūlydavo bausmes. Jei jie pra šy davo įtariamuosi u s griežč i ausiai nubausti,

kaltės.418 Tai atitinka ir buvusio čekisto A. Slavino tipišką sovietinį požiūri

rei škė prašymą

Daugumą

ba usmę, grie žta i nubau sti prašymas reiškė
vadas K. Jageris daugiausiai toki u s pa siūly
mus rea guodavo raudonu kryžiumi pri e pavardės, o tai rei š kė m irties
bau smę.m
Literatūroje

tvirtinama , kad Lietuvoje , įskai t ant Vilniaus kraštą, faapie 200 000 - 225 000, kitur - ne tgi 250 000 žydų
tautybės gyventojų, tačia u Sigitas Jegelevičius tikslina ir nurodo liepos mė
nesi gyvenus 209 070 žydq, arba 7,2 pro c. v isų Lie tu vos gyven toj ų414 • Kadangi šis skaičiavi ma s paremtas archyv in iais duomenimi s, ši skaičių reikia laikyti esančiu a rčiau siai tiesos.

šis tų

valdžioje
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skirti mirties

l aisvės atėmimą. SS padalinio

atsidūrė
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padėčiai

Kai Vokietija pradėjo karą p rieš SSRS 1941 m. bir želio 22 d., prasidė
jo LAF'o orga nizuotas, o v ietom is stich inis, lietu viq sukilimas prieš sov ietus. Analizuojant h1 būrių veiklą, organizuo tas (iš Berlyno) ir stichi ni s pradas krašte labai ryšk us. Sukilimo eigą, jo faktografi n iu s aspektus aprašė jo
dalyvis Pilypas Narutis 415 , Algimantas Liekis, tačiau be jokiL\ kontroversinių
momentų žydų atžvi lgiu, lietuviškos valdžios atkūri mą savo knygo je plačiausiai anali zavo istorikas Valentinas Brandi ša uska s416 , vėliau paskelbęs

žydLĮ, nedaugbent prad žioje jLĮ buvo , kol
politika. Apie tai liudija jo dal yv is Aleksandras Bendin skas, teigęs, kad n et Kauno suk ilėl ių šta be buvo žydų- ten veikė Izaokas Šac h ovas, tačiau ir Bendi n skas pripažįsta buvusias antižydiškas nuotaikas - netru kus lietuviai draugai jam patarė mažiau rodytis vieš umoje ,
ne s sužino ta , kad žydt1 lauk ia kitoks likimas , jie paslėpė pas patikimus
asme n is Šachovo seserį. 420
Sukilimas p r ieš soviet L\režimą buvo svarbus įvykis, nes jis liudijo,
kad lietuvių tauta atmeta primestą komun istinę san tvarką, kad įstojimas i
SSRS buvo propagandinis mitas , kad Lietuva nori būti nepriklausoma valstybė. Patriotinis jauni mas, nep aisyda ma s pavojų, ginklavosi ir atidengė
ugnį į besitraukiančios Raudonosios armijos dalinius . Tikėta, kad Vokieti ja ah1ešė išsivadavimą iš raudon ojo režimo, tad netrūko ir vokiečiq kariuo menę sveikinančio jaunimo tautini ais rūbais ir su gėlėmis rankose. Visur
plevėsavo trispalvės, pa ske lbta nepriklausomybė, pradėtos atkurti vietos
sav i va ld ybės. Vyrai ėjo į ginkluotus bHrius , daugelis šven tai ir naiviai tikė
dam i, kad jq pagrindu bu s sudar yta atkurta Lietuvos kariuomenė. Vokietija
traktuojama kaip išla isv into ja iš komunizmo jungo, deportacijų i Sibirą ir

Tarp

suk ilėlių

buvo ir

nepac1 i škėj o okupan t ų

raudonojo teroro.
Valen t inas Brandišau ska s. The Junc Up rising of 1941 / / Lithuanian Historical
Studies . Vol. 3. Vilnius : Lith uanian Ins titute of History, 1998, p. 49-72 .
418 Alfred Erich Senn . Kreiv, veidrodžių karalys tėje// Akira čia i (Chicago ), 2000 m .
1
111

m Knut Stang. Kolaboration und Massenmord, s . 65.
.
.
"' Sigitas Jegeleviči u s. Holokau s tas Lietuvo je skaičių pink lėse// Lietuvos 1s tonjos studi jos. Vilniau s Univer si teto mok s lo darbai, 1997, T. 5, p. 150.
415 Pilypas Narutis. Tau tos suk ilim as 1941 m . Lietu vos Nepriklausomybei
atstatyti. Pirmoji dalis. - Oak Lawn, IL, 1994. - 404 p .
416 Valentinas Brandišauskas . Siekiai atkurti Lietuvos va l stybingumą (1940 06 1941 09). - Vilniu s: Valstybinis leid ybos cen tra s, 1996, p. 66-88.
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pradmenys kai kur susikūrė dar prieš karą, a nti so-

kaliniq, nes 15-17 mirtininkq buv o sušaud yt i anksčiau, gyvų liko apie 40

vieti niame pogrindyje , kai kur jie susikftrė jau karui prasidėjus iš buvusios
Šau \il\ sąjungos na rit\ , polici n inkl\, ka lėjiml\ valdinink l\ ir kari škil\, buvo

lietu viq) .423 Kaip matyti iš M. Krupavičiaus rašinio 1946 m . tekste VLIK'ui,

\ studentt\ ir šiaip jaunimo, bet daugiausia jl\ tarpe ūkininkai, valstiečiai.
Vėliau i būrius atėjo nemažai kitl\ asmenl\, kurie su sukilimu netureJO n ieko
bendro ir jame nedalyvavo. Pavyzdžiui, buvę Raudo nosios armijos kariai
papildė policijos bataliono eiles, kai kurie atri nkt i iš karo be laisvių stov ykll\ tik toki u būdu išsivadavo iš nelaisvės ir alkano gyven imo. Yra duomenl\,
kad kai kuriuos būrius js teigė per savo agenlllrą (kuri Lietuvoje tu rėjo būti
ga na stip ri ir be LAF'o bend radarbiavimo) nacia i - tok ie būriai su LAF'u
neturėjo nieko bendro. Vokieči t\ ka lbos mokytoja s Verneris Liovė Kupi šky je
vad ovavo bal taraišč il\ būriui ir neslėpė, kad yra pri eš karą a tsi ųsta s Vok ietijos specialiųjt1 tarn ybų, jis orga n izavo žyd ų ž udy nes mies telio a py linkė
se. Toki būri Rietave sukūrė gestapo pareigūnai, Žaga rėje aktyv istų š tab o
vi ršininku pasiskelbė okupaci nės valdžios atsiljs tas pareigūnas vokie tis,
naciai jsteigė būri Skaudvilėje.m Nac ių age ntais pasirod ė bu vę niekuo ypa tin gai nepasižymin tys asmenys, dirbę mo kyto jais, pr ekybi ninkai s, daug jl\
buvo vokiečil\ kilmės. Lietuvoje vy raujant ma sinei antikomunistinei nu otaika i, sužinoju s apie rau don ojo teroro auka s, laidojan t žuv us ius sukilimo
dal yvi us, NKVD ir sovietų d alini l\ nu kankint us so vie tt\ 32 kanki nius Panevėžyje (laidotuvėse d alyvavo 7000 žmonių), tri s Panevėžio gydy toju s,
medicino s seseri ir dar tris pa nevėžiečius, Telšiuose, Rainių m iškelyje ru gsėjo 25 d . laidojant sovietų nukankintus 73 ka liniu s- lietu vi u s, laidojim o
pro cesijoje negailėta prakeiksmų ir žy dam s-bolšev ika ms. Ras ta api e 230
žmonių, nužudy ti prižiūrėtojai su šeimomi s Pravieniškėse, lavo nai ap tik ti
Petrašiū nu ose. Baisias žinia s ap ie raudonl\jŲ terorą patvirtino ir 16 lie tuvil\, išvengusių skerdynių prie Červenės ir sugr ižu sit\ i Lietuvąm. Iš viso iš
Kauno kalėjimo kalinių, kurie buvo išvaryti iš Minsko kalėjimo (apie 100

visa s sovietl\ aktyvo ir NKVD ivykd ytas lietu vių žud ynes, Raudonaj ai armijai traukianti s, dali s lietu viq prirašė juos apsk ritai visiems žy dams kaip
naujus „žydų nu sikaltimu s":
,,Ypatingai

žiaurūs

ir atkaklūs bolšev ikų gynėjai žydai

pasidarė

pas-

kutinėmis bol ševikq viešpata vimo dien omis. Šiuo metu jie jvykdė eilę pasibaisėtinl\

lietuvi t\ žudym q kalėjimuose ir stov yklose ir miestt\ padeg imq.
Šiuo metu jie pasirodė gerai ginkluoti bolševi kų ginklais . Tų ginklų pakan kamai turėjo ne tik vyrai, bet ir motery s. Tuo būdu jie apsiginklavę stojo i
a t virą kovą s u lietuviais partizanais, kurie , sukilę pri eš bolševikus tik prasidėjus bolševikq-nacių karui , vijo raudonarmiečius iš Lietu vos . Žydai žu dė lietuvius partizanus iš pasalų, ga tvėse viešai šaudė iš namt\ la ngq ir t. t.
Pasirodžius vokieč i ams, jie tokiais pat būdai s el gėsi ir su vokiečių kariais.
Taip, pav ., bir ž. mėn. 25 d. Rotušės aikštėje sa nita rės uniforma žydė revol verio š ū v iais nušovė du per aikš tę einančius vokieč ių karius; Valančiaus g.
sena žydė pro la ngą nušovė gatvėje vokiečiq karininką. Vokiečit\ kariq iš
žydų rankų, Kaune, žuvo daug. Visi tie ivykiai iššaukė iš vokiečit\ pusės
žia uria s represijas prieš žyd us[ .. .].
Petrašiūnq darb o stovyklo je b uvo internuotq daug ramiq ūkininkq,
nepaj ėgusi q atiduo ti bolševikams jiems už krautų nepakeliamq pyliavą Rusai kartu su žyda is ju os visus išžudė.
Bendrai , pirmu oju bolševikmečiu, Lietuvoje neb uvo nei vienos mažesnės ar didesnės liet u viq eg zek ucijos, didesnio ar mažesnio masto areštt 1 ir
trėmimų, kur iuose nebūtq aktingai dalyvavęs didesnis žydq skaiči us.
Ne be pagrindo tad isivyravo lie tu viq taut oj isitikinim as, kad žvdai
įi) naikino. žudė ir kankino " . - sakoma, tiesa , jau 1946 m. rašytam e politiniai s tikslai s tekste. m

m Stan islova s Buchaveckas . Dėl Lietuvos žydų eksterminacijos nacių okup acijos
pradžioje ( 1941) // Atgimi mas (Vilniu s), 1995 m . kov o 29 d ., Nr. 12.
"' Jonas Petru i tis. Kaip jie mus sušaud ė (Fotografuoti nis leidima s). - Kaun as:Valstybinė leidykla , 1990, p. 262-273. Žu rn alistas Bronius Ju ršė š ios knygos pabaigoje ske lbiamame straip snyje „Červenės dangum užsikloję" plačiau aprašo
išlikusių gyvų po žudynių ž monių likimą. Išsigelbėjo prof. Ignas Končiu s,
pulk . Jonas Petruitis, pulk. Ju ozas Tumas, pulk . Antanas Šova, pulk . G ili a ra s
(Oska ras?) Urbonas, kap. Stasys Jasiuns kas, kuni gai brolia i Antana s ir Pranas
Pet raičiai ir kiti buvę sov ietų ka liniai.

m

Dok um ent e pa teik ti žy dt\ šaud ymo i vokiečius faktai sun kiai patikrinami. Tačiau yra es min is klausimas- net jeigu tai ivyko, ni ek u r nefik-

m Liud as Tru ska, Arvydas An ušauskas, Inga Petravičiūtė. Soviet ini s saugumas

Lietu voje, p. 152.
"' Kulti lros barni. 2000 Nr. 8/ 9, p. 89-90 .
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suola, ar tie l ydtJ ta utybės asmenys bu vo g ink luo ti so vietini ai akt yv istai
(tuomet šaudy mo faktas nieko neturėjo stebinti , nes ša udė ir lietu via i-sovietiniai ak tyvis tai), ar tai buvo žydai, iš principo kov oj ę pri eš naci us su ginklu ra nkoje, kas to meto situacijai ap sk ritai yra n eįtikėtina, nes nebu vo laiko toki pasiprieši n imą su kurti . Taigi pats fakt as, kad žy da s ša udė, liud ija
tą pa či ą mentaliteto problemą , nea tsakanti k lau si mą, kas jis bu vo - kom unistas, sionistas ir pan. Priemonės prie š žy du s tęsėsi , motyvuoj ant tuo , kad
žydė šaudė pro langus i vokiečius. Tač iau žydai ginklų ne turėjo . m Elena
Kutorgienė bir želio 25 d . dienora štyje įra šė, kad parti zanai ypatingai pa sireiškia „žydų fronte ", ,,atkaklia i kalba, kad žyda i šaud ė pro lang us, netgi
dar iš kulkosvaid žių, tačiau mačiu si t\ tai nebuvo nei vieno. Aš netikiu : tai
būtų kvaila ir beprasmiška ... " Birželio 29 d. į ra še ji teigia, kad mies te sk lando gandai , kad ru sa i ir žydai kankina krikščionis, vaiku s, išpjauna liežuvius ir t. t., kad žy dai šaudo ir nušau na iš savo namq lang q 426 • Pana šu, kad
ginkluotų ir šaudan čių žydų ivai zdi s buvo reik a lingas pa teisinti įsiverži
mus , pl ėši kavimą , butų savininkų nu žudymus , bald tĮ pa ė mimą į vokiečių
jstaiga s, butų perėmimą okupacinės kariuomenės reikalams.
Taigi pri ešas buvo aišk us, kerštautojam s, kuri ų irgi buvo, ka ip rodo
keli anksčiau paminėti liudijimai, su sidarė pa lankio s sąl ygos a tsilyginti
skriaudikam s. Anot Sergio Romano, prie šo va idm eniui žydai tinka ger iausiai . ,,Jų gausus dalyvavimas revoliucinėse paj ėgose a t rod ė į tart inas buržua klasei, jų turtas bei finan siniai gab um ai - kai riesie ms, jų kosmopolitizma s - nacionalsocialistams, jų atsk iruma s - visie ms "427 • Ne tik žy dai
nukentėj o - įžengda mi vokiečiai sušaud ė keliasdešim t lietu viq s u k il ėliq ,
palaikę juos sovietų aktyvistais- karas negailėjo žmonit\.
Pirmą s ias karo dienas ir matytus vaizd us apra šė gydytoja Elena
Buivydaitė-Kutorgienė, gydytoja buvo apskri tai kairiqjt\ pažiūrų 428 , todėl
sukilėliai arb a baltaraiščiai jos atsiminimuose , užrašuose piešiami itin tam siomi s spal vomi s. Birželio 23 d. apra šomi bėgan tys raudonarmi eč iai, paske lbta Lietu vos Laikinoji vyriausybė, girdėti s šaudymai. Visi kai m ynai
25

Willia m Mischel l. Kadi sh for Kov no, p . 27.
CVA . F. R- 1390. Ap . l. 13. 137 . L. 8, 17.
' " Ser g io Roman o . La išk as biči ul iui žy du i. - Vilniu s: Aidai , 1999, p. 24.
" ' Ji pati ra šo, kad atėjus so vietams ligoninėje pak a bino Stalino paveikslą . Atėjus
vok i ečiams vien a med icin os ses uo , piktai žiūrėdam a i Ku t orgienę, tą paveiks lą
nupl ėšė nu o s ienos ir gyd y tojo s aki va izd oje s utrypė kojo mis.
'
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žydai bėga i Rytu s, bėga su šeimomis rusai. Lietu vių rad ijas tran sliuoja
lietu viš kas d ain as, m aršus, da lina pa žad us. Girdisi kalbos api e „pasa ulinę žydiją, kuri d abar s ujun g ia anglų plutokra tiją su ra ud onaisiais Kremliaus bandit a is". Birželi o 25 d. Ka uno radijas lietuvių pa rtiza nų va rdu pr anešė, kad i da rbo vietas grįžtų Lietu vos policija. Lietu vi ų part izanai vai kš to
ga tvėmis, ša udo - tai vaizda s, kurį mato, stebi amžinin ka i.
Birželi o 25 d. Kaune pasirodė vokiečiai . Miestas žydėjo lietuvių
trispa l vėmis. Gatvėse daugybė žmonių su tautiniais ar ba lta is raišči ais.
Žmonės Kut orgienei atrodė nesimpat iški, žvėriški, vaikštą atkišę gi nklu s.
Žydu s vedė pavieniu i ir grupėmis. Vienos tokių grupių priekyje ėjo sutuoktin iq pora, jie šv elniai prilaikė vien as kitą . Ku torgienę sukrė tė išb lyškęs
jaun o žy do su ilgu ap siau stu veida s, - vaikinas ėjo išdid žia i, išša ukiančiai . Kita s, liesas jaunuoli s toje grupėje ėjo skai tyda mas atvers tą knygą ,
nek reipdama s jokio dėmes i o i aplin kinius. Jo veid as rodė gilią panieką ir
i šš ūkį . Mini a Lai svės alėjoj e tyčiojosi, piktai d ži ū gavo ir juo kėsi iš va romų
jų. Ne visi tyči oj osi iš žydq - prie Kutorg i enės priėjo moteris ir su ašaromis
akyse pasakė: ,,Kaip bai su, kad žm on ės gali juok tis tokia proga ".
Prie kalėjimo taip pat s tovėjo sma lsuoli ų minia. Privažiavo mėlyna s
apdu lkėj ęs aut obu sas iš provin cijos, iš kur io, grubiai išstumt i, išlipo trisdešimt žydų. Jie praėjo pro ginkluotą išsirikiav usi lietu vitĮ pa rti zan ų špalerį,
kurie piktai ir grubi ai ša u kė: ,,Greičiau ". Aplink būri avosi s tebėtojai ir pik tai d ž iaugės i. Iš kur toks žiaurum as? Su kažkokiu piktu d žiaugsmu atro dė
Kut orgie nei tie partizanai , besimėgaują savo valdžia nuga l ėtoj ų poz a4 29 •
Tai, maty t, ,,va lymo" metu areštuo ti žydai. Panašiai rašė ir Matas Jan ušau skas: ,,Žmonės (da ugia usia žydai ) buvo renkami gatvėse ir iš namtĮ daugiau sia sena mi estyje ir priemiesčiuose ir varomi į kalėj imą, o tam persipild žius, į VII fortą Žaliakaln yje < ... > Mano uošvė 59 m. am žiaus buvo
„par tizano" už rankos griebta nuo šaligat vio Lukšio gatvėje ir įs tumta i
varomųjų žydq koloną, tačiau man o žmona, kuri ėjo kartu , pradėjo rėkti ir
kolio ti tą „partizaną", kur is, supratęs savo klaidą, ją išstūmė atgal. Aš pats
buvau du kartu s gatvėje su stabd ytas ginklu otq pu sberniq , kurie nuvarė
ma ne nuo šaligat vio, bet , pati krinę mano pasą, paleido neatsiprašę. PanaŠilĮ atvejtĮ girdėjau ši mtu s ".430
429 'lcp11a,i Ktnr ra. e. 299- 300.
0 0 Išge l bėję pa sau lj ... Žydq gel bėjimas Lietu voj e (194 1-1 944). - Vilniu s, 200 1,

p . 176- 177.
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ujaus dam i žia urią nacių politiką okupuot uose kra š tuose, girdėję
apie žyd t\ naikinimą okupu otoje Vokietijos Lenkijos valstybės te ritorijoje,
dali s žy dų bėgo paskui atsi traukianči us, bėgančius iš Lietu vos Ra ud onosios armi jos dalinius. Lietuvh1 s ukilėliai, dar vadi nam i partizana is, p radė
ję naik inti sm ulkius raudon armiečit\ bf1rius, juos nuginkluoti, s usidūrė ir
su bėgančiq žyd q šeimo mis ar jų grupėmis. Daugelyje viett \ žy dai buvo
areštuojami, varo mi atgal ir grižo i savo gyv enamąsias vie tas, faktiškai i
tikrą žū ti. Suprantama, kad žyda i - tikri eji, aršia usi sovie tų aktyvis tai, išvyko tran sportu pirm ieji ir apie 9000, gal 15 000 jt\ pateko i neo kupuotą
vokiečių SSRS teritoriją431 • Tuo tarp u likę bėgliai, n ebuvę sovietų aktyvo
tarpe , tap o par tiza nų būrių areš tuoti , o kartais atsidurdavo ir jt\ ša utuvų
taikikliuose. Dar svarbiau , kad bėga ntys nu o na ciq teroro sov ietiniai akt yvistai lietuviai ir gausiai bėgantys žyda i sus tip rin o i s ukil ė lių būriu s susiri n kusių lie tuvių isitikinimą, kad jeigu jie bėga - reiškia yra tikrai kalti.
Did žiausia s kla usimas , i kuri nel engva atsakyti, yra likusiq gyvų memua ru ose pastebė tas teiginys, kuri kartoja ir kai kurie istorikai, kad „lie tu v iai
dar iki vokiečių atėjimo puolė žydus". Neatmes tina , kad kai kur galėjo taip
būti. Tačiau, ar tai lietuvių nacionalistai pu ola žy du s kaip žyd us, ar parti za nai atakuoja buvusius sovie tq admi nistracijos ar partiniu s darbu otoju s
žyd us - neai šku. Nes tai ne viena s ir tas pats - ataka prieš idėjinį prieš ą ar
ataka prie š tautinės ma žu mos atstovą, ar tai politinė akcija, ar ivykdomas
kr iminalinis aktas , žinant , kad naciai už toki pra si žengimą nebau s.
Dalis žyd ų tap o ir kriminalinių elementt\ grobimo ir plėš imo objektais. Archyviniai dokumen tai rodo, kad nei Laiki noji vyriausybė, nei Kauno karo komendantūra, atsiradę birželio 23 d. , rea liai neva l d ė visq vadi nu sių save sukilėliais, parti z anų. Tai išduoda jų pačių par eišk imai . Birželio
24 d. Kau no karo komendant as Jurgi s Bobelis isakyme teigė, jog „ pastebėta,
kad ka i kuri e gaivalai band o dar yti ap iplėši mu s ir kitu s kriminalinius n usikaltimus" ir ispėjo, kad tokie as menys, sugauti nu sikaltim o vietoje, bus
baudžiami mirties bausme. m Tą pačią dieną komendantas įspėjo, kad
visi partizanq būriai turi gauti nariams pa žy m ėjimu s, su tar tos formos,
01

°'

Dov Levin nurodo, kad apie 15 000 asmenų pavyko pabėgti i SSRS, be veik v isi
buv o jauni vaiki nai ir mergin os. Žr.: Dov Levin. Bevi lti š ka ko va . Kn .: Lie tuvos
žydai !918-!9 40. Pra rasto pasaulio aidas. Sud arė Yvcs Plasse raud ir He nri
Min czeles. - Vilnius: Baltos lan kos, 2000, p. 188.
CVA . F. R-1444. Ap. 13. 6. L. 22.

,,VOKIEČIAI PRIMET(; LIETUVIAMS ŽYDŲ ŠAUDYMĄ"

189

ant kuri ų turi būti užrašyta „Wehrdienst". m Savivalę, kuri taip grei tai
išsiplėtė ir suvešėjo visame krašte vienai okupacijai keičiant kitą, Laikinoji
vyriausybė bandė

tramd yti. Birželio 24 d. ,,Į Laisvę" numeryje yra skelbimas „Ša u liq ir p ar tizanq žiniai":
,,Pastebėta, kad aktyviai su ginklu rankoje veikiantieji šauliai ir partizanai per dažnai vartoja ginklą, bando, nereikalingai šaudo. Tuo keliama
nerimas tis gyven tojų ta rpe. Ginklą galima vartoti tik reikalo atveju.
Taip pa t pas tebė ta, ka d norima suvedinėti sąskaitos su nepatinka mais asme nim is. Griež tai draud žic1ma patiems vykdyti teismą. Visi gaivalai, kurie yra nusikaltę lietu vių tautai, sus ilau ks savo atpildo teismo
spr endimu" .

Nesunku numanyti, kad prie pa rtizanų prilipo asmenys, kurie turė
jo kitų, ne antikomunistinų ar išsivadavimo ti kslų, kurie pasinaudojo chaosu
asme niniam s tik slam s, ano t Kutorgienės pastebėjimo dienoraštyje , - išlindo tie , kurie atėjus soviet ams, bemat užsirišo raudon u s raiščius. Gavo
apie tai žinių ir nauja pasiskelbusi valdžia. Laikinosios vyriausybės birželio 25 d. posėdyje, išklau sius p ranešimus apie būklę Lietuv oje, nutarta:
„Partizam1 v eiklą s tiprin ti, bet iš parti zam1 kiek galima greičiau išskirti
nepageida ujam ą elemen tą, kurie pripuolamai yra prisiplakę."•:.i Jona s Matulion is, dalyvavęs vyriausybės posėd ži uose nu o birželio 25 d., pažymėjo,
kad posėdžiui baigiantis (gal tą, o ga l kitą dieną - iš teksto neai šk u) ,,jau
beeina nt visiems pro duri s, įsiveržia kažkok s partiza nq virši ninkas, bent
jis taip sa ve pavadino , ir pran eša vidaus rcikal q ministeri ui, kad vokieči ai
įsa kė ša ud yti žydus. Ir esą kuo d augia u, tu o geriau. Kokius partizanus jis
atstovavo ir kas per virši nink as jis bu vo, taip ir nežinia".us Matu lionis liko
budė ti Taupomųjų kasq pa state, kur ir vyko posėdis, nakt i, apie 12 val.
,,gre tim ame na me ne žmoni šku balsu pr,1dėjo šaukti kažkokia moteris. Daleidau, kad tai buvo žydė, nes šiame rajone jt\ daugiausiai ir gyve no. Ko ji
šaukė, taip ir ne sužinojau , bet kažkodėl mano pasąmonėje užkli uvo ana s
' " Ten p«t. 13. 7. L. 13.
"' Lietuvos laikinoji vy riausybė . Posėdžit1 protok olai 1941 m. birželio 24 d . rugpjūči o 4 d . P«rengė A. Anu šauskas. - Vilnius : LGGRTC, 2001, p. 11.
o s Jonas M«t u lionis. Neramios dien os, p. 18.
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„parti zanq va d o" prane šima s.436 Tačiau min istra s jok iq žygi t\ išs iaišk inti
ivyki nepadarė.
Taigi Kaune pasirodo kažkok s „ele menta s". Kas ir ko kio pobūdžio
tie „elementai " ir kiek jt\, neaišku , bet pats faktas svarbu s- dėl tų elementų
veiksmų padėtis nereguliuojama, nekontroliuoj a ma, žūsta žyda i. Nepak lusnios ir kitos struktūros, siaučia savivalė. Birželio 26 d. Laikinosio s vyriausybės posėdyje, ap tariant esamą p ad ė ti, l. e. ministro pirmininko pare igas
Juozas Ambrazevičius nusiskundė, kad „blogai veikia sauguma s ir pa sitaik o areštų bei kratų pas asmeni s, kur ie visai nekalti , pasi sakyta, kad Kli-

(kaipmat ėme ko111and11oja111a
s Stah/eckerio ir vokieči11
SD tarnybos kari11i11kr1
-A. E.) veikia ne su gink l uotųjq pajėgq štabu". 437
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ir kiti civili niai asmenys, pasivadinę kriminalinės policijos ar saugumo
pareigūnais, daro gyve nto jq but uose kratas, juos apiplėšda mi ir kitus neleis tin us veik smu s.
Pranešu visuomenės žiniai, kad Lietuvių aktyvistq fron to štabo tikrasis ženk las yra toks: bal tas ra ištis ant rankovės su juodomis TDA raidė
mis ir LAF štabo an tspaudu.
Kriminalinės po licijos ir saugumo policijos pareigūnai, eidami savo
pareigas , visur pri valo parodyti vokiečių ir lietuvių ka lbomis parašytus
liudij imu s, išduotus Feldkomendantūros." 440

maičio partizanų būrys

Birželio 27 d., kaip rodo LLV posėdžio pro toko lai, Laik inoji vyriausybė konstatavo , kad žud y nės „Lietūkio" garaže padar ytos žmonit\, kurie
neturi nieko bendro su aktyvis tq štabu ir su vyria us ybe, betgi nutarta , kad
,,než iūrint visų priemonit\ , kuriq reikia imtis prieš žy dus dėl jq kom un istinės veikl os ir kenk imo vokiečių kariuomen ei, par tizanams ir paskiri ems
gyventojams, vengti viešq žydq egzekuci jt(. 438 Ši citata rodo, kad LLV
principingai nepasisakė prieš antižydiškus veiksm us, ta čia u nenorėta vieŠt\ susidorojimų, kokie jau buvo ivykę , karo metų chaosas tęsės i, ta č iau tuo
metu labiausiai nuo einzatskomandų užv erb uotq ar perimtq partizanq,
eventu aliai ir iš tik ką paleistq kaliniq, kitokiq elementq, pasiplėšti panoru siq prieplakų ir paprasčiausiai kriminaliniq elementq nu kentėjo žydai.
Band yta partizanus regi struoti , jq registravimo Kaune biuras Maironio g. 30, butas 22 liepos 17 d . paskelbė, kad renka medžiagą apie partizanu s, yra iregistr avęs 116 sąraš q ir i šdavęs 2000 pažymėjimq, tačiau
stokoja žin it\ iš Fredas ir Alekso to.439 Kauno miesto burmi stras K. Pa lčiauskas, vargu ar žinojęs apie Stahleckerio išdalintus pažymėjimus lietuviq tautybės smogikams, liepos 8 d . prane šime visuomenei tai patvirti na tokia inform acija:
,,Pas tebėta, kad piktos va lios žmonės, pasinaudodami Lietuviq aktyvistq fronto netikru žen klu - baltai s raiščiais su juodomis raidėmis TDA

,,. Ten pat, p . 18.
437 Lietuvo s laikin oji v yriausybė. Posėdžių prot oko lai, p. 15.
, ,. Ten pat , p . 18.
439 Skelbimo teksta s//
CVA. F. R- 1444. Ap . l. 8. 13. L. 15 1.

Dalis besi traukiančių i Rytus žydų buvo sušau doma pakelėse, nežinia pa rtizanų ar paprasčiausių band itų, plėšikų (žydams aukoms ir liudininkams , supra ntam a, tai bu vo vienas ir tas pats, nes jie negalėjo to žino ti),
kiti žydai, areštuoti 441 , parva ryti atgali miestus, bu vo siunčiami i arešti nes
1r ka lėjimus, ga ud omi gatvėse. Tačia u sunku patvirtint i faktai s Dovo Levino teigin i, kad vietiniai lietu viai surengė savo kai mynų žydt\ ske rd ynes
mažiausiai 40 Lietu vos gyvenvie čių dar iki ižengiant i jas vokiečių karei viams , kad per pi rmas savai tes buv o nužud yta apie 10 000 ž ydų ir tai pa daryta d augi a usia lietuv iq ran komis.m Paskirose vietos e antižydiškų eks cest\ bu vo, buvo linčo teismų. Alfonsas Simonaitis, tvark ęs Pakruojo bū rio
te isėtvarkos reikalus, liudijo , kad buvo prasidėję baisiis skundai ir kerštai .
Dė l to, ka d išvengtq nekaltq aukq , Simona itis reikalaudavo pateikti sk undu s raš tu, turėti liudininkų, be jq ne leisdavo šaud yti. Kvo ta dažniau siai
parodyda vo, kad žmogus visai nekaltas. 443
Kaune ir pa sienio srityje su Vokietija žydq skerdynių buvo, be t jas ,
kaip jau rašyta, vykdė ein zatsk omandos (Tilžės gestapo būrys ir EK3), arba
naci t\ organizuoto s grupės speciali ai tokiems veiks mams - apskr itai šiame
etape su žy da is buvo sus id orojama tik kaip su komuni stais, kaip, beje, ir
lietuviais komunistai s, aktyvistq sudar ytuose sovie tinit\ aktyvistq-priešų

""°CVA.

F. R-1444 . Ap.l. 8. 13. L. 117. MŽL. l d alis , p . 81.
"' Harry Gord on . The Shadow of Deat h . The Holoca us t in Lithu ania. - Lexin gton :
Ken tu ck y Uni vers ity pr ess, 1982, p. 26-3 1.
"' Dov Levin . Trumpa žy dq istorija Liet u voje. - Vilnius: Izr ael io ambasada ir kt. ,
2000, p . 152, 167.
,., Lifttas Mockūnas. Pavarg ęs herojus. Jonas Deksnys trijq žvalgybt1 tarn yboje . Vilniu s: Baltos lanko s, 1997, p. 68.
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sąrašu ose žydai

ned ominu oja. Birželio 30 d. Viekš niuose suimt a 40 komuni stti, komjaunuoliq , sui mt i tik tie žydai, kurie bu vo sovietq aktyvistai. 444
Kitose vietose suėmimai vykdy ti „vokiečiq karo komendantui p age id aujant ", todėl, pvz ., Lazdijq apskri ties kom ite tas birže lio 25 d. posėdyj e nut arė „pavo jingesnius viešaja i tvarkai žydus apgyve ndinti barakuo se". 445 Merk inės valsči uje polic ijos sud ary tame liepos 6 d . p riešva lstyb in itl asme nq
sąraše iš 98 asmenq tik 16 pavardžiq rod o juos buvu s žyd q kilm ės, Aly tuje
iš 137 tik 7 žydai , Aly taus mi es te iš 51 sov ietinio aktyvis to yra itra u kt q i
sąrašą tik 10 žydą 446
Sukili mo met u buvo areš tu ojami sov ietin ia i aktyvistai - lie tu viai ,
žydai ir ru sai, ant karštųjtl šaud yti vietoje a r p o trumpq te ismų kiekviename valsči uje ir p o keliasdeši mt (pvz., Vilkaviškio ir Zarasų rajon uose po 90
kiekviename) lietuviq-sovi etinės admini stracijos atstovq, komuni stq ir komjaunuoliq , o kar tais ir visa i nieko dėtq ir neka ltq žmonią Kaip aiškiq ar
ita riamų kolabora ntų sov ietiniam režimui , jų n ega il ė ta . Lietuvo s pogr indžio spaud oje (,,Nepriklau soma Lietuva ") yra žiniq , kad ta ip buvo s u šaudy ta apie 5 tūks tanči u s lietuviq - tarybiniq istaigq darbu o toją komjau nuolių ir komunist q arba iskqstų asmenų , tač i a u šie s kaičiai gali būt i ir
padidint i. Žydų memuarinėje literatūroje to skirtumo nieka s neap taria , juoba jie dau giausia ra šyti žy dų, kurie nebuvo ne i ko mjaunu oliai nei komunistai, tad jiems atrodo, kad pa rtiza nai veikė išimtinai prie š juos . Tačiau
lietuvių partizanų būrių raport ai liudija, kad jie savo s mūgius kreipė tik
pri eš bėganti sovietų aktyv ą, kurio tarp e būta žydą Pirmiau s ia naujai iškeptai valdžiai rūpėj o komunis ta i. Ten, kur žyd ai buvo su jais sut apatina mi, o taip dažnai buvo, iškildavo pavojus jq gyvybe i iš vietiniq pusės. Rašytojas Mar ius Katili škis, būdamas Pas valio su kilėlių š tabo adjutantu ,
apsaugojo 200 žydų nuo sunaikinimo . Vokiečiai a tėjo po kelit\ dienų. 448
Šakių apsk ritie s viršininkas bir želio 23 d. slap tame rašte isakė policijai ir
partizanam s, pastebėjus sulaikyti ir perduoti policijai , suimti arba nukauti
vie tose 16 sovietinių aktyvistq pagal pav ardes lietuviq, jų tarpe ga l tik iš447

...,
"'
'"
'"

P. Tania parodym ai 1946 m. / / MŽL, 2 dalis, p. 181.
MŽL, 2 dalis, p . 152.
MŽL, 2 dalis, p. 44-47, 90-94.
Liudas Tru ska . Ir atleisk mūsų tėv q ir senelių nuod ėmes / / Kul tūros barai,
1999 Nr. 5, p . 65.
''" Liūtas Mockūnas. Pava rgęs heroju s, p. 67.
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skyr us Rudolfą Leizę • Mažame Nevarėnų valsčiuje vien iki birželio 28 d .
part izanq būrys suėmė 41 asmeni ir du sovietų karius. Tiesa, 19 iš 41 greitai
buvo pa leis ti, tačiau v isi kiti perduo ti tar dytojui. 450 Palango je birže lio 30 d.
buvo vokiečių suša u dyti Jur gis Abdul skis, Jurgi s Pilibas, Vytautas Gudas,
Bronė Vygontaitė, Jurevičius, Mika s Mažeika. 451 Tuo pat metu Plungės aktyvistai S talgėnų m iške sušaud ė itariamus simpatijomis sovie tam s Kazi
Razgaiti ir jo sūnus Kazi ir Vladą, Stasi Rupeiką, Joną Siminauską, Juozą
Lukošių, lenkų tautybės gyventoją, gyvenusi Dainaičių kaime, p lento darbininką Urboną ir vieną raudonarmietV 52 Pasvalio rajono Tetirvinų apylinkėje gyven toja i regėjo, kaip partizanai su ėmė brolius Simonaičius, Gu dą, Kazlauską, Mackevičių, Gasaiti, Uljanską ir visus pastaruosius kiek
vėliau sušaudė, o Simonaičius žiauriai sumušė453 • Linku voje sušaudyti komunis tavę mok ytojai Alfonsas Juzuma s, Jonas Kiekšė, komjaunuoliai Elena Nistely tė, Leona s Verba , Kaz ys ir Juozapas Svidrai. 454
Daug kur tarp suimtųjų nerasta nei vieno žydo- ša udomi buvo lietu via i, ka ltint i už ko munistinę veiklą sovie tmečiu . Taip emunėlio Radv iliškyje dar iki vokiečia ms ateinant stambus f1kininkas Povilas Šimonis or ganizavo g inkluotą bū ri, kuris suėmė partinius ir kitus sovietin i ų is taigų
darbuotojus (aštuonis komun istus ir komjaunuolius) lietuvius ir juos suša udė455 .

Kaip rodo arc hy vini ai dokumentai , liudijimai , savavališkai ivykdy ti ša udym ai karo p radžioje taip pat ivykdyti ne pagal tautini principą, o
buvu si komunistini veikimą. Taip birže lio 23 d. po pietų iš Linkuvos vos
porą kilometrų nuriedėjo i Žeimelio pusę vežimas, kuriame vyko nuo fronto
i Rytu s Leonidas Šliosbergas, jo žmona Ida, dukra Sorė-Gita, Michelė ir
Judelis Jankelevičiai ir Povilas Atkočifmas. Apie 30 sukilėlit\ juos sulaikė ir
nuvedė i Jasiukaičio sodybą ir patalp ino rūsyje. Vienas partizanas-sukilė
lis pasakė suimtiesiems, kad vis us kom unist us ir žy dus jie sunaikins.
4 19

CVA. F. R- 1444. Ap. 1. B. 1-2 , L. 155.
..,. Bt1rio vado A. Brenciaus raportas // LVOA. F. 3377. Ap . 55. 13.151. L. 11.
m Igno Piktum as, Povil o Puki o 1945 m. vasario 12_d : ~asira š~t~s aktas SSRS
nusika ltimų komisijai // JAV Holokaus to memonahmo mu z1e1aus archyvas .
RG - 22.00.24. Reel 19. L. 211.
5
' ' Kom isijos akt as // Te n pat , l. 40.
m MŽL, 2 dnlis , p. 122.
•~• Aldona Gaignlaitė. Mūs\Į knro metų moky tojai, p. 19-20.
' " MŽL, 2 da lis, p . 120.
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Vakarop part izanai nušovė u ž de šimti es metrq nuo rūsio Leonidą Šliosber gą, jo sūnq komj a unu olį Abro mą, s u imtą vėliau, ir l ie tu vį komj a u n uolį Povil ą A tkoči ū ną. Kitq suimtq žydq par tiza nq būrys tnčia u n es u š a ud ė. 456
Rea lia i pa ga lba žyda ms ir kom un is tav usiems lie tuviam s mažesn ėse vietovėse bu vo pa p rasči au siai menkai į ma n om a, n es su kilė lia i beve ik as m eniška i žinoj o į tar iamus prosovieti ne veikla.
Kauno Darbo rū m q ap sau gos būri o va da s ja un . !e it. V. M ikuta
1941 m. bir že lio 25 d . pra nešė Va l s tybės snu gumo po licijo s vir š inink u i,
kad si unčia d u sula ikytus asmeni s - Jokūbą Jo fę ir Ja kov ą Mel nikovą, kuri e
yra į ta ria m i bu v ę Tarybq valdžio s pare i gū n a i Volfo-E ngel man o al a us daryk loje. Rašte nėra būdi ngos užuomin os, kad ab u sul a iky tieji yra žy d a i457 •
Joni škio pa rtiza nai sudarė ben drą buvus i ų komjaunu oli t\ regi stra cijos są
rašą, i kur i s u ra šė 104 jaun uolius, iš kuri q, spre nd žia n t paga l vardu s ir
pa va rde s, 30 bu vo žydq tau tyb ės458 • Iš Sargėn ų tub erk uli ozinės l igoninės
at rinkti asmeny s, pasiq sti Vil ij a mpol ės pa rti zam 1štab ui bi rželio 26 d ., nes
jie identifiku oti kaip tarybi niai ak tyvistai. Jl\ tarpe buvęs viena s ž yd as niekaip nei šskirtas d ėl savo ta u tyb ės459 • Stakliškit1 va lsčia u s a reš tinėje liepo s
5 d . iš 21 la iko mo sul aikytojo tr ys bu vo žyda i, ra šte pa žy mė t i, kaip b u vę
aktyv ū s komun is tin ėje ve ikloje. Tarp dar numat ytq suimti 8 as menq , bu vo
du žy dai - Dogovi č i u s ir Ga lper is, vienas a ktyv i s tų do kum ent e į v a rd y tas
ka ip „did elis veikėjas ", kitas kaip komj aunu o lis460 • Ka d p irmomi s karo sava itėmi s suimti eji būtq ištisa i na ikin ami, ne ro do ir liku siq gyvų a tsim ini ma i - Mina Kiliavičienė bu vo suim ta Kaun e praėju s keli om s di e nom s po
karo pra d žios, nu var yta i liuteronų ba žnyčią, pr ie gestapo būs ti nės ji su
likimo d rauga is bu vo kvočiam a ar nebu vo komun i s tė, vė lia u na ktį nu gabent a į VII fortą, iš kur po kelių dienų nu vary tai IX fortą, po kelių dienų iš
ten palei sta. 461 Kol kas, supr antama, ik i na ujo s ak cijos .
Tačiau terito rijos va lym ą nuo komuni s tų ir žydų atnešė naci ų gru pės, sekusios vo kieči q kari uo menę, jos rengė susid oro jim o ak cijas, turėjo
S.-G. Šliosbergai tės parodymai sov ie tin ia m s o rg anam s 1959 04 24 / / LVOA .
F. 3377. Ap . 55. 8 . 121. L. 96- 98.
m MŽ L, 2 da lis, Vilni us, 1973, p . 112.
' 58 LVOA . F. 3377. Ap . 55. B. 250. L. 137- 139.
459 MŽ L, 2 d alis, p . 237.
"° MŽ L, 2 dali s, p . 110- 112.
461 St. Sima itis, A. Mi l keviči us . K lausyk i tės, žu dikai ir jtĮ talk ini nkai //
Ka uno
ties a (Kauna s), 1961 m . sau sio 15 d .
' 56
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nur odymu s repr esijas prie š žyd us parod yti kaip vietiniq gy ven tojq nusiteik i m ą, jų imp u lsyvq kerš tą žydam s.
Tuo bū d u Lietu vo s žydai pirmomi s karo savaitėmis p akliuv o i dvig u bą m ės m alę-j u os naiki no naciq operatyvinių būri q g r u pės, iš kito s pusės, a tsiska itydam i su kom unistais, juo s, dau giausia kaip kom un izmo simpatik us, a takavo ir li et u vių bal ta raišč iai . Siek iant su dary ti į s p ūd į
vo ki eč iams, tu o me tu lietu viq par tizanų s kaičiu s bu vo labai padidi namas,
lygiai kaip ir žuv usiq pr ieš bolševi zmą. Lietu vių autor iai Uuoz as Brazaitis ,
Stasys Raš tiki s ir kiti) yra pateikę 100 000 sukilėlių ska iči ų. Jie aiškiai pa di:d inti , norint pnro dyti vokiečia ms, kad Lietuva subr endu si laisv ei, įneš ė
dide l į indė l į į komun izmo n aikinimą. Istor iko V. Bran dišau sko skaičiav i
mais, bi rželio sukilimo m etu bend ras LAF'o ir sukilu sių akt yv istt\, vadin amqjq p ar tiza nais, s kai č iu s nevirš ijo 20000, jie patyrė apie 600 nuos toli q
žuvusiais. Vidut iniška i pro vincijoje parti zanų būrio ska ičius (Uteno s a pskri ties p avyz dži u) bu vo ap ie 22 kovotojai. Kaun e būria i bu vo d idesn i462 •
Suimt i s u ki lėliai buv o so vi e t ų aktyvo būriq, ka rinitĮ dalin itĮ nai kina mi.
A k t yvis tų bū r i u ose nuo taikos nebu vo palankios žydams . Anot to
meto liud inink o Jono Deks nio, ,,vienai p ar kitai p mes žydų nemėgome "463 •
Parti za nų bū r ių na riq buvusi an tisem i tizmą liudija jt\ va dovt\ ar iga lio tų
asme n q pr aneši mai LAF'ui i Ka un ą. Juose gau su a iškių a n t i žydiškų nu sis taty mų , n uotaikq, žydų pr ilyg inimo bo lševika ms. Tik kelios cit atos , ka lba nt ap ie kar o prad ž ios ivykiu s: ,,Žyd ai, lyg nu ja usdami savo galą, d ar
nera mesni. Jq svogūn ais ir čes nakai s smirdanči uose butu ose verd a darbas šlama pa ku ojami daikta i, ruošiam as i ilga i kelionei "; ,,Areštu ojam i v isi vy riško s ly ties žydai ir mokom i di rbti na ud i ngą fizini darbą" ; ,,.. .ga lu tinai
pa šal in ti iš Sala nt q visas žydi škas element as ir visni išvalyta nuo kom unistin io ra ugo visa a pyli nkė"; ,,Pir mosiom is dien omis susior gan izavusi
policija ir part iza na i i šva lė apyl inkes nuo žyd 11 komun istq ir SSRS ka ri ų
gaujq " ir pa našūs išs ireiškim ai reiškia ma žiausiai žyd t\, įta riam q buv us
sov ietų akt yv istais are štus, izoli av i mą nu o v isuomenės, v ary m ą i d ide snius m ies teliu s, rečiau ir net suša ud ymą • Visi bėgantys i Ry tus bu vo
464

"' 1941 m . b irže lio sukilim as. D oku mentų rin k inys . Sud arė V. Bran di šaus kas. Viln iu s: LGG RC, 2000, p . 15.
' 63 Liū tas Mockū na s. Pa va rgęs h ero jus, p. 69 .
'"' '1941 m . bir želio su ki lim as Lie tu voje . Dokument tĮ rinki n ys, p . 15.
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stabd omi be abejonės . Vladimira s Ne fiodova s, Pc trašiū nu ose suor ga n izavęs iš buvusiLĮ Šaulių sąju ngos nar iq aktyvis tų būr į, sulaikė apie 50
pastoči ų, bėga nčių i Rytus žydtĮ, ir jas p asi untė Kaun o karo komendantū 
ros žinion' 05 .
Lietuv iLĮ aktyvisttĮ būriai suiminėjo jtariamuosiu s d ėl kom uni s tinės
veiklos, tač ia u lazdą gerokai perlen kė. Liepos 10 d . einanti s Ukmergės ap skr.
viršin inko par eigas J. Krivickas apskri ties polici jos nuovadų viršininkam s
ir val sči tĮ viršaičia ms nurodė, kas „ka i kuriuo s parti zanl\ gru p ės, sugavę
lietuviu s, į tariamus kom uni stiniam e veikim e, kai kuriuo s įl! net be jokio
rimte snio pagrindo , yra su šaud ę", todėl į sakė par ti zanų būriam s d a ryti
įtaką, kad nu o bepras mili ša udy mtĮ bū tLĮ susilaikyta. 466 Būrių saviva lę, niekuo nepa grįs tus suiminėjimus, įkalinimu s tyrė prokurora s Mat as Kryge ris.
Po situ acijos išsiaiškinimo Šia ulių apskrityj e, Kryge ris 1941 m. liepo s 19 d.
išsiuntinėjo raštus Šiau litĮ apygardo s apskričitĮ viršininkams , kuriuo se pe rspėjo, kad „šiuo metu suėmimai kai kuri ose vie tose yra tolygūs perda vi mui
suša ud y ti, kai kur yra padaryt i be rimto pagri nd o ir be jokio tyrimo. Dau g
kur su ėmimai padaryti labai lengvapėdi škai ir dargi s uvedant asme nin es
sąska itas. Nėra nė vie no mies to, mie stelio ir valsči aus, kur pa tys lietuviai
nes u i mdinėtų lietu vitĮ, yra jvykdy tos mirties bausmės [... ].Ka i kurie lietuviai aktyvistai pa sigedo ne t savo slapto lie tu viško veikimo draugų , kurie
tik iš priev artos vieša i d alyvavo bo lšev ikiniam „mask ara de" ir dangstėsi
bolševikine frazeologija, o slapt ai veikė aktyvistLĮ būreliu ose l....] Ypač tok s
ned ra usmin gum as, nesusiklausyma s ir savival iavimas vy ksta tu ose vals čiuose, kur yra pasišovę veikti nerimti ir padau žiškos nu otai kos žmonės". 467
M. Krygeri s rašė, kad ne visi suimti eji bu vo prista tomi į Šiaulit\ ka lė
jimą gesta po ž inion . ,,Kai kur br oliai lietuviai pa tys savo iniciatyva vykdė
suimttĮ lietuvių egzekucijas. Štai Telšiuose buvo susidaręs „s up e rp a tr iotiš kas " lietuviškas „karo lauko teis mas", kuris teisė „komunistu s", ,,ko munistų veikėjus" ir pats vykdė mirti es nuo s prend žiu s", po k u rių vie nu metu
bu vo sušau dy ta 13 žmonių, vienam pa vyko pabėgti. LAF'o Telši ų šta bas
laikė a reštavęs daug suimtųjų ir tik po i lgų jtikinėjimų juo s pavyko išlaisvinti . Maž eikių apskrit ies viršinink as ir karo komend a nt as, Kryge riui pa-
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pra šius neša ud y ti suimtųjų, atsakė neigiamai , motyvuodami nep atikrinamu argumentu :
- Visuomenė reikalauja.
Ir šaud yml\ nenutra ukė."™ Toki tĮ egzekucijų metu žuvo ir nemažai
žydų ta utybės a s mentĮ, jtariamų komuni stine veikla. Dėl suprantam l\ priežasč itĮ Krygeri s apie žydtĮ si tuaciją raš tuose nekalbėjo, ir, be to, jis buvo
n acių suimta s už savo tyrimus ir kalinta s Tilžėje.
Kitose apskrit yse irgi buvo pana šus vaizdas: 1941 m . liepos 26 d .
aplinkra štyje Panevėžio a pskri ties policijos vadams ir polic ijos nuovadų
viršininkam s la ikinai einan tis pr okuroro pareiga s Ig. Kazla uskas rašė, kad
kai kuriu ose valsčiuose be rimto pa grindo suimami lietuviai, ku rie gab enami j kalėj imus, kai kuri e suša ud omi, o į jų tarpą jau pat eko nekal tq lietuv ių.
Da ugelis s uėmimų jvykdy ti be jrodymų , remiantis asme m1 pranešimais ,
ka i kur s uvedant as menines sąska ita s. Prok urora s jspėjo, kad be tyr imo ir
be rim tų byltĮ s u ė mimai nebūtų vykdomi , o suimti eji turi būti atvež ti i Panevėž io ka l ėj imą. Be to, būtina s ur in kti kuo da ugiau nu sikalstamo pobūd žio
jrod y mų, o nepa sitenkinti tik pažy mint „bolševikų veikėjas", ,,šni pa s", ,,komuni stas" ir pana šiai™.
SS pa reigfm o, vokiečitĮ sa ugumo policijos ir SD vado Lietuvoje K. Jage rio 194 1 m . gr uodž io mėn. rašy toje ataskaitoje pažymėta, kad jie (EK3 vokiečir1 operaty vi nis blirys 3 - A . E.) be žydų ša ud ymo tikrindavo perpild ytus kalėjimus atskirose vietovėse ir mies tu ose. Kiekvi eno apsk ritie s m ies to
kalėj ime buvo laikoma vidutiniškai apie 600 lietuv ių tautybės asmenų, nors
jokio pagrind o laiky ti ju os suimtus nebuv o. Jie bu vo suimti remiantis papra stai s įskundimais. Taip Jonavo s kalėjime bu vo laiko m os 13-16 metų
mergai tės, nes jos, norėdamos gau ti darbo , mėgino stot i i komjaunim ą. Na cia i a tskir davo , ką reikia laikyti ka l ėjime, ką sušaudy ti, o paleistu osi us nu vesdavo i turgavietę, kur pasak ydavo jiems kalbą ir gyventojų akivaizdoje
palei sdavo , užbaigiant vokiečio kalba:
,,Jei mes būtumėme bolševika i, m es jus sušaudytumėme, bet , kada ngi mes esame vokiečiai, paleid žiam e jusi laisvę". Po to ispėdavo nedalyva uti poli ti nėje veik loje, gera i dirbti . ,, ejma noma isivaizd uo ti, k iek
•.a Matas Kryge ris. ,,Atsiskaitymo valando s ... " / / Sukilimas. 1941 m. birželio 22-

,.s MŽL, l dalis, p. 299.
' 66

MŽL, 2 dali s, p. 293.
••• MŽL, l dalis, p . 87- 88.
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28 d . Sudarė Antanas Martini onis. Vilnius, 1995, p . 200-20 4.; Mat as Krygeris.
Rūstū s prisimin imai. - Kaunas: Lietu vos technikos mu ziejus, 1994, p . 48-70.
MŽL, 2 dali s, p . 187-88.
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'1

d ž iaugsmo , dėkingumo ir dvasios pakilimo sukeldavo š is mūsų žygis ir
pa leistiesiems, ir šiaip gyv entojam s . Dažnai mums tekdavo sudrau s ti moteris , vaikus ir vy ru s, kurie su ašaromis akyse siekė bučiuoti mums ranka s
ir kojas ", - rašė į Berlyną Jageris 470 . Taigi naciai s tengėsi atrodyti miela šird ingi lietuviams , neva tai gel bėja ntys juo s nuo pači ų lietuvi ų sudarytų formuočių teroro .
Į areną pr ieš žy du s, žinant na ci ų Vokietijos skelbiamą karą „judobolševizmui", dabar išėjo tie, kurie nekentė žydų dar nepriklau so mo s Lie tu vos laikais, kurie laikė juos Kris tau s kanki nt ojais, apgavikai s prekyb oje , lupika ut ojais, liet u vių išn a ud o tojais ir jos prakaito s iurbėjais,
nedirbančiais sunkaus fizinio d ar bo ponais kitq sąskaita, turt inga i gyvenančiais ir dar sun kia u siu Lietuvai laiku palaikiu siai s komuni s tu s ir jiems
simpatizav usia is. Hitlerio nacių. atneštas žy do -bol ševiko įvaizdis čia susipynė su pir m uoju sovie tmečiu žy d o jaunuolio , sovie tų ak tyvis to įva i z
džiu , kuris atsirado sovie tų vald ž ios m e tai s, 1940- 1941 m., taigi naciai
pa sina udojo konkrečiomis istorin ė mis aplinkybėmis ir d alies lietuvių susidarytais s ter eoti pa is.
Sukilimas prieš sovietus d a r nereiškė, kad sukilėlių būriai m asiš kai žud ys žy du s. Sukilimas ta čia u sutrukdė d aug eliu i žydų pasitraukti į
' Ry tu s, daug buv o areštuota kaip bolševikų talkininkai, kai kurie ir už tai
sušaudyti , jie buvo tardomi , u žd arom i areštinėse, varomi vykdyti viešuosiu s darbu s, daugeli s susilaukė p a tyčų, buvo apiplėšti ir net nu ž ud y ti .
Tarp partizanų, kaip tada vadinti baltus raiščiu s užsirišę ginkluoti
suk ilėliai, bu vo patriotai-idealistai,
kurie dalyvavo antisovietiniame suki lim e, jų tikslas bu vo atkurti nepriklausomybę ir antižydi škose akcijose jie
nepasireiškė, vokiečiams a tėjus sa vo misiją laikė baigta ir grįžo studi ju oti,
dirbti. Kitoje grupėje bu vo baltaraiščiai, kurie veikė ir prie š žydus, būdami
anti semitai s ir laikydami visus žydus komuni s tai s ir trečioje grupėje baltaraiščiai, ku rie turėjo nacių in s truk cijas valyti žy dus ir uoliai nuo pirmųjų
kontaktų vykdė eizatskomandų u žduoti s, kai kurie iš jų veikė kaip vokiečių age ntai dar iki karo . Dalis pastarųjų grup i ų sukilėl ių, tad a vadinamų
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Žr . priedą knygo s pab aigoj e. Angli škai Jage rio raport as skelbt as: William W .
M ishcll . Kadd ish for Kov n o. Li fe and Death in a Lithuanian Ghett o 1941- 1945. Chicago : Chicago rev iew Pre ss,1 998, p . 384-38 9 . Lietuvi š kai : MŽL , 1 d alis,
p. 139 - 140 ir knygo je LŽŽ B, p . 283-294 .
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partizanais, vėliau d alyv avo m asinėse žudynėse, po kurių Pakruojo būrio
nary s Alfonsas Simonai tis priklausymą partizanams apibendrino taip:
- ,,Kai prasidėjo žydų šaudyma s, pasidarė net gėda jais vadi ntis". 171

Lietuvos Laikinoji

vyriausybė

ir žydai

LAF' o p la nas atkurti valstybę, kad ir marionetinę, apskritai nebu vo
toks naiv us. Jei naciai nebūtų tokie pasip ūtę, Lietuvos aktyvistų entuziazmą jie ga lėjo puikia i išnaudoti. Tai toliaregiškai numatė SSRS Raudonosios
armijo s Generalinio štabo žval gybos vadovas armijos gener olas -leitenan tas D .Golikovas, kuri s, dar Lietuvai būnant sovietine resp ubl ika, 1941 m .
kovo 20 d. aukščiausiems SSRS vadovams rašė, kad viena iš nacių Vokietijos pu oli mo krypčių gali būti iš Rytų Prūsijos Lietuvos , Latv ijos ir Estijos
kryp timi. ,,Toks smūgis turi tuos pri valumus, kad Lietuva, Latvija ir Estija
iš karto tam pa Voki etijos sąjungininkėmis." 472 Taigi sovietams sovietinių
Baltijos respublikų panaudojim as Vokietijos pu olime buvo suprantam as ir
planuotinas. Naciai pasitikėjo vien savo jėgomis.
Vokietijai pradėjus puolimą, siekiant atku rti prarastą valstybingu mą, LAF' 0 pa stang om is Lietuvoje sudaryta Laikinoji vyriausybė, vado vaujama švie timo ministro , laikinai einančio ministro ~im~ininko ~~reigas_Ju o~~
·
(ve·11·au , gyvenda mas JAV, vadinosi Braza1Cm), kai suz1Am b razev1cia us
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„Susidariusi laikinoji vė l naujai a tg im stnnčios Lietuv os Vyri a usyb ė
š iuo skelbia atstatant i laisvą ir Nepriklau so m ą Lietu vos va l stybę.
Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaun oji Lietu vos Va lstybė entu ziastingai pasižada prisi d ėti pri e Eur op os orga nizavimo nau ja is pa g rind a is .
Žiaura us bolševi kų tero ro iška nkinta Lietuvių Tauta ryž tas i ku rti
savo ateiti tautin iais vienybės ir socia linio teisingumo pa gr inda is" 474 .
Deklaracija nepap rastai skir iasi nu o pan a š ių kitų XX am žiau s d okumentl\, Visų pirma, lygina nt kad ir su Vasario 16 d . aktu, n ė ra nei žod žio
api e nepriklau so mybę nuo kitų kra š tų. Paža das pris i dėti pr ie Europo s o rgani zavimo naujai s pagrindai s yra pa s i ža d ėji ma s eiti bendru keliu s u IJI
Reichu , nes tik Hitleris tuo metu kūrė na ująją Europą , yra neti es io g inis
savęs pastatymas i talkininkės ar net sąjungininkės Vokietijai poziciją. Nė
ra jokios užuominos apie buvusią santvarką Lietu voje, 1938 m . Kon s ti tuci jos t ęs tinumą . L. Mockū n a s laiko tai y patinga klaida . Pabrėžtas Lietuv os
valstybės, gyvavusios iki sov ie tų okup acijos, tęstinumas būtų parodęs, kad
nauja vyriausybė yra va lstybinės nepriklausom ybės tęs inys, o ne ats itiktinis mėgi nimas ar svetimųjų intriga . Ministra s pirmininka s J. Ambraz ev ičius apie tai užklaustas atsakė, kad vy riausybė susilaikė n uo toki o akto ,
nes než inojo, kokių susitarimų Berlyne su vokiečiais yra pasiekęs K. Škir pa, Berlyno LAF'o vadova s. Tai parodo Laikinosios vyriausybės priklausomyb ę nuo vo k iečių malonės, nusista tymą vengti ak tq , kurie ga lėtų vok iečiams nepatikti . Tai ir gimdė LLV impulsyvius ir neapgalvotus ž ingsniu s.475
LAF'as sudarė vyriau sybę, būd amas nauja, nepr ikl ausomo je Lietu voje neegzi stavusia orga niz acija, tačiau nes iskelb ė tai d ara nti s nei tautos, nei Lietuvos pilieči ų vard u, neminėjo parei škime ir to, kaip vėliau bus
sprend žiamas Lietuvos santva rkos klausimas (referendumu, rin kimais, diktator iaus jsakym ais). Tač ia u LAF'as neribo tam laikui prisiskyrė suvereno
teises, kuri oms tokie dalyka i nereikalingi , jis įs ipare igoja valdy ti tautą per
LLV, kuri paskelbia esan ti susida riusi, neminint to, kas ją s udarė. Zenona s
V. Rekašius nurodė dar vieną keistenybę: ,,Vyriau sybė pa stebi , kad vals tybės dar nėra ir todėl skelbia ją atsta tanti " .476
m
"'
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Sąvokos

„La iki noji vyriausybė" ats iradima s visa i nerei škia , kad
jos skelbėjai m a nė s ur engti rinkimu s, kuri e kažko kio konkretaus kons titu cin io p roc eso būdu vėli au sudarytų jau nu ola tinę Lietu vos vyriausybę.
Tai ak tyvi s tai paai š kin o d oku men te, kur is pava d inta s„ eprikla u somos
Lietu vos Laiki n osios Vyria usybės žod is i Ta utą", kuriame , p asi džia ug us
neprikla usomybės atst atymu, dėkojama vokiečių ka riu omenei, padėjusiai
išsiv ad u ot i iš sadis tiškos fizinės ir morali nės verg ijo s, leidusiai vėl js ijun g ti i Vakarų ku ltūros pasaulį, m ilžiniška reikšm e jvertinu s vokiečiq
taut os vado Adolfo H itlerio su many tą, nacional so cializmo jkvėptą n arsios ios arm ijos vykd omą žygi p rieš b olšev i zmą sakoma , kad tai skelbė
jams ga li būti laba i ge ra i su p ran tama , teigiamai vertina m a ir nu oš ird žiai
remi am a ir kad tai gali būti vie nas iš pagri ndų ar timiems tarp usavio be ndr ad arbi av imo sa nt ykia ms tarp Did žiosios Vokietij os ir nepriklauso m os
Lietu vos . Ir š tai es mė:
,,To bend rad arb iavimo ko n k rečioms formom s išryš kėjus, b us sud ary ta nuo la tinė Lietu vos vyria u sybė ir prasidės naujai kur iamas atgim usios vy ria usybės darb as. Tai nebus toks darba s, kaip mūsq vi sų blogo atm inim o re žime pr ieš 1940 m . birželio 15 d., negarbi nga i pa sibaigęs va l stybės
sulik vida vi mu ".m
Tai gi šiam e parei škime LAF' o suda rytoji v y riausybė nus tat o ir są
lyg as, kuri os tu ri būti jvykd ytos p rieš sudaran t nuolatinę vy riausybę, o tos
salygo s, pas irodo , prikl auso ne nuo Lietu vos piliečiq valios, be t nuo ben drav imo formq i šryškėj i mo s u Voki etija, tai yra nu o Vokietijo s valios. Tai,
ano t Z . V. Reka šiau s, yra dali es suv erenum o atsisaky m as ir ga li būti aiški namas kaip siūlymasis i Vokietijos sa telit us, o atsiribojimas nu o A . Sm etonos valdomos Lietuvos rei škė atsiriboj imą ne nu o valstybės, o nu o jos skelbt o
neutr alumo politiko s, nes neutra lum o atsisa kymas taip pat bu vo sąl yga ,
nori nt tapti Vokietijos sa teli tu .m
Tač iau pa sirodė, kad nacit\ Vokie tijai tokio sąjung ininko n ereikėjo,
nors dali s vietos gyvent ojl\, o ypat ing ai aktyvish\ beiria i vermachtą su tiko

Į La isvę

(Kauna s).1941 m . bir že lio 24 d .
heroju s, p . 69.
416 Zenonas \/ . Rekašius. Kodėl Lietuva 1941 m . netapo Trečiojo reich o sa te litu //
Akiračiai, 1999 m . spalio mėn. Nr . 9; LŽŽ D, p . 505-5 15.
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Liūtas Mockūnas. Pavargęs

'" Į La isvę, 194 1 m . bir že lio 25 d ., Nr. 2.
478 Ze nona s V. Re kaš ius // Kod ėl Lie tu va 1941 m. ne tap o Trečiojo re icho sa te litu
l l LŽŽ D, p . 505-5 15.
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kaip išva du otojus, o vokiečius aps kr itai - kaip sąjungininkus. Šia pra s me
kairumu itariamų žy dq padėti s bu vo tra giška.
Prad žioje buv o tautinė eufor ija, viltys, kad Lietu va atgaus visišką
laisvę, nepriklausomybę. Buvę nepriklausomybės metais va ldinin kai pa kvie sti g rižti i darbą, kuri turėjo A. Sme tono s vald ymo pa sk utin ia is m eta is,
a tsikūrė administracija, vie tos valdžios organai. Tikėta, kad Laik inoji vyriausybė bu s pripažinta. Tačiau nacių partija, Vokietijo s URM žaidė savo
žaid imu s, nes kontaktai su K. Škir pa ir LAF'o vadai s Berlyne buvo suteikę
lietuv iams tik tu šč ias iliu zijas - konkrečių p ažadų nebuvo ga ut a. Berl yne
derint as plana s su Škirpa įkurti riboh1 teisių lietuvių vyriausybę, tačiau ta i
buvo karinės kontr žva lgybos plana s, žlugo, kai Hitleri s 1941 m. birž elio 24 d .
da vė nurodymą kariuomenės grupėms n ekreipti d ė mes io i galimą lietuvių
n acio na linę vyriausybę. 479 Laikinosios vyria usybės nei Vokietija, nei kuri
nors kit a vals tybė nepr ipažino , gre itai pa aiškėj o, kad Vokietijai ji n e reik alinga , ignoruota, darba s trukdomas.
K. Škirpa, nacių laikytas Berlyn e ir neišleis tas vyk ti i Lietuvą, o aktyvistai lietuviai Kaune greitai sužinojo, kad vyriausybės dienos nebus ilgos.
Vyskupa s V. Brizgy s, birže lio 28 d. iš Jonavos grižęs i Kauną, rado jo belau kiančius du vokiečius iš Berlyno. Jie pasiūlė dalyvauti sudarant kokiu n ors
būdu Lietu vos civilinę vald žią, nes esamoji Lietuvos vyriau sybė negalė
sianti iki karo pabaigos veikt i. V. Brizgys s uprato , kad Berlynas nori tik
mari onetinės valdžios , kuri padė tų naciam s adm inistruoti užimtą kraštą ir
apie tai pranešė Laikinajai vyriausybei. 480 Vadina s i, na cių pozicija nepri pažinti Laikinosio s vyriausybės pastarajai buvo žinoma jau nuo pirmqjų
jos gyvavimo dienų.
LAF'o provokiškoji orie ntacija nebuvo suti kta vienareikšmiškai prezidentas Antana s Smetona, gyvenęs JAV, sukilimą jvertino kaip vokiečių darbą 481 ir laikėsi nuomonės, kad Lai kino sios vyriausybės sudaryma s
'"' Knut Stang . Kollaborati on und Mas senmord . Die litauisch e Hilf s po lizei, das
Rollkommand o Hamann und die Ermo rdung der lit aui schen Jud en. - Frankfurt am Ma in, 1996, s. 51.
60
'
Vincentas Brizgys. Gyveni mo keliai , p . 102.
"' A. Smeto na, jau būdama s Voki etijoje ir anksč iau, net urėjo iliu zij11 dėl nacitĮ
palankumo Lie tuvai, s usitikimo me tu s u K. Škirpa Berlyne 1940 m . rugpjūti
nepritarė pastar ojo jkalbinėjimams sekt i Hitl erio linij a, nor s ji tomis aplinkybėmis
ir buvo logiška, ir reali , bet neb uvo aišku, kaip rašė Sme tona, ar Vokietija norės
dar y ti Lietuvą kaip Slovakiją, ar ne aneksuos Lietu vos po galim o Did ž iosio s
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padar y tas nela iku .482 Ap skritai senie ji tau tininkai ir krikščionys d emok ratai rodė did eli a tsargu mą d ėl bendrada rbiavimo su na cių valdžia,
ypatingai juo s ne ram in o su sidarius ios vyriausybės sąjungininkiška pozicija naujq okupa ntų atž vi lgi u . Pirm osiomis LLV dieno m is i finansq minis tro Jono Matuli onio ka binetą Kaune jsiveržė Kalvarijos dekanas, sen as
LKDP veikėj as M . Krupa vičius ir užsipu olė Matulioni, kad šis „rem ia vokišk as tezes ir voki škus reikalus". Tik po vala ndo s pokalbio Matulio nis
apramino Krupaviči ų, nor s išei d a ma s pastarasis paragino dar ka rtą „patikr inti savo spr endim us" .483
Vokieč ių tik slai Lietuvoje buvo aiškūs: plėšti šalies ūki Reicho naudai, pasinaudojant sukurtomi s lietuvių struktūromis vyk dyti antikomunis tini terorą. Laik inoji vyriausybė kra što ekonominia m apiplėš imui galėjo trukdy ti. Visa val d žia atiteko prad žioje vokieči ų karinei valdžiai, vėliau - civiline i.
Taigi or ient acijai Vokietij ą, kurios l a i kėsi LAF'as, buvo klaidinga, nes naciq
Vok ie tijai nebu vo reikalinga net marionetinė vyriausybė, jie nesi ruošė su teikti Lietu vai ir sa telito (Slovakijos tipo) sta tuso. Suprantama, k arinės pergalės darė į spūd i, kad Vokie tija nenugalima , JAV ir An glija buvo toli, SSRS
buvo pikčia usias pri ešas, tačia u servi lizmas Vokie tijai ver tė m okėti dide lę
kainą - vieša i nepro tes tuo ti prieš nacių p ol iti ką ypatingai jai jau triu žydų
kla usimu , naci ai vertė priiminėti an tižydi šku s represi nius nutari mu s, teko
paklus ti vokiečiq va ldžios reikalav imam s, ateityje mokė ti poli tiniu s ir teritoriniu s dividendu s (n eg i galima įsivaizduoti Li et uv ą su Kla ipėd a Vokie tijos
pergalės atveju? 4a.) ir pan. Mažos taut os tragedi ja, kad na ujos ok upa cijos
akivaizdoje LLV teko ga lvoti ir ap ie taut os egzi stencijos, išli kimo problemą.
Britani jos sutr iuškinimo. Smet ona nepaskyrė Škirp os ministru pirminink u . Žr.:
Liud as Tru ska . Paskutini eji Antano Smetonos gyveni mo meta i// Antano Smetono s kor espo nden cija 1940- 1944. - Ka unas : VDU leidykla , 1999, p. 8.
m A. Smetona bir že lio 24 d. Čikagos dienraš tyje „Hera ld American" sakęs, kad
antis ov ietini s suk ilim as sukur s tytas vokiečiq, be t vė liau tvir tino , kad kore spondenta s iškraipė jo minti s, nes jis nepeikęs s uk ilimo. Ta č i au vyriausybės
s udarymui jis neprit arė. Ž r.: Liuda s Tru ska. Pasku tinieji Antan o Smeto nos
gy venim o metai, p . 17. A. Sme tona y patin gai ti kėjo JAV vyriausybės polit ika,
kad ji palaik ys Liet uvos s iekiu s .
.., Jona s Matulion is. Neramio s dieno s. - To ront o, 1975 , p. 21.
'"' Lietuviq nacionalist11 partija 194 1 m . ru gsėjo 14 d . memo randum e Gen era lini am komisarui A.T. von Ren telnu i ai škino , kad Lietu vos pr ipa žinimui negali
būti kliūčit1 iš Vokietij os p u sės, nes Lietuvo s va ls tybė H itler io „pa ge id autina
pra s me sutvarkė K l aipėdos kla us im ą", t.y . perdavė Vokietijai. Žr . dokumento
t eks tą : Arfma s Bubny s. Vo kieči 11 okupu o ta Lietuva , p. 515.
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Realios jėgos vyriausybė neturėjo. Veikė ji kaip atėjusių vokiečių ginir bir želio 26 d. vid udi eni pr ipa žis ta tai savo nutarime : ,,Vokiečių Armijos lauko kome ndan tu i Kaun e ge n . [Robert vo n] Pohl
įteikti pro 111
e111
oria, kurioje būh\ pra šoma : 1) dar labiau su s tiprinti valymo
akciją; 2) leisti dar plačiau pasireikšti mūst\ parti zanų būriams ir 3) leisti
pa sinaudoti su provin cija susisiekti telefon u ir ki tomis s usisiek im o priemonėmi s" .485 Taigi ir partizanų būrių veiklą kietai riboja nauji valdovai,
kad vyriau sybė be jų negali laisvai naudotis telefonu, neturi su sisiekimo
priemonių. Kitaip - v yriaus ybė vaidi na vyri ausybę ir vykdo ri tua linę nepriklausomybės politiką, tikėdamasi jos pripažinimo . Todėl elgiasi labai
atsargiai , nes diktatas eina iš okup acinės valdžios jvairiais klau simai s,
taip pat ir politikos žyd t\ atžv ilgiu .
Tačiau stengia masi suformu ot i savą admini s tra cij ą, tvarkos pajė
gas. Tikinti s paty ru sių adminis tracijoje paga lbos pa ske lbta s atsi šau k im as
i tautiečiu s, raginan tis orga ni zuoti įmonių a psau gą, imti viską į savo rankas . ,,Lietuvi ai policininkai, savo gyve namo je vie toje perimkite v i ešą sa u gumą i savo rankas . Informacijos instrukcijos skelbiamo s nuolat per radij ą
ir spau d ą", - birželio 24 d. instruktavo LAF'o laik raš tis „ Į Laisvę" .486
Kalbant apie žyd ų diskriminaciją akivaizdu, kad sukilimo m etu lietuvių atstatyta administracija vir to tr aged ija ta pra sme, kad ji tapo naci t\
politikos jrankiu.
Naciq pradėtos akcijos prieš žyd us ve rtė vyriau sybę reaguoti- birželio 26 d. posėdyje „pasisakyta, ka d Klimaičio partizanų būrys ve ikia n e
drauge su Lietuvo s ginkluotųj ų pajėgų š tabu ", kad partizanai ve ikia kontakte su LAF ir LLV, o kur karo veiksmai yra p raėję, ,, pa rti zanų veikimas
per siformuoja i policijos funkcijas ir ša uliu s". 467 Birželio 27 d . posėdyj e,
ministrui V. Land sbe rgiui-Žemkalni ui pranešus api e nepapra stai žiauriu s
žydų kankinimu s Kaune, ,, Lietūkio" garaže, nutarta, ,,kad než iūrint vi sq
priemonių, kurių reikia imtis prieš žyd us dėl jų komunistinės veiklos ir

kluotųjų pajėgq va salas

465

Lietuvo s laik inoji vyri a u sybė. Posėd žių protokolai 1941 m. bir že lio 24 - rug
pjūčio 4 d . Parengė dr. Arv yd as An u šau s ka s. - Vilniu s : LGGRTC, 2001, p . 13.
Laikin os ios vy riausybės pr o tokolu s, priedu s s urado 2001 m. pava s arį tyrinė
tojas Ry tis Narvyda s. Daugeli s j ų pa sira š tyti, yra priedų prie posėd žitĮ protokolų .

486

Į Laisvę,

1941 m . b irž e lio 24 d .
.., LN BRS. F. 141, saug. vien. 7, L. 2.
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kenkimo vokiečių kariu om ene i, par tizana ms ir p askirie ms gyve nt ojam s
vengti viešų žydų egzekucijų (mano pabraukta - A. E.). Pa tirta, ka d šie ve iksmai yra padaryti žmoni ų, kur ie ni eko ben dro ne tu ri nei su Aktyvistų Štabu,
nei su Par tiza nq Štabu, ne i su Laiki nąja Lietuvos Vyriausybe ". 488 Ta ig i
išei tų, kad LLV pas is a kė tik pr ieš viešas žydų egzekucijas, jok ių s tab dančit\ par eiškimų dėl akcijų prie š žy du s nepada ryta ir vargu ar naci q ok up acijos sąlygomis tai galėjo būti viešai pad aryta, nes ant ižy di škq nu sis tatymt būta jau LAF ' o program oje. Dar dau gia u.
Apie reikalą steigti kon centra cijos s tovyklą LLV pran eša J. Bobelis .
Birželio 30 d ., iš klau siusi Kauno komendan to J.Bobe lio praneš i mą dėl formuojamo policijos batalio no ir žydq koncentra cijos stovyk los įsteigimo, LLV
nutarė „Žydq konc entracijos stovy klos steigi mu i pr itar ti ir jos s teig imu
rūpintis p avesti p . Švipai , komuna lin io ūkio vicem inis ter iu i, ko n ta kte su
p . p ul k. Bobeliu". 489 Ir tai netru kus pad ary ta, jos lokac ija bu vo Kauno
tvirtovės VII fo rt e- tai ir va dinta koncentr acijo s stovy kla . Liepo s 5 d. LLV
pro toko lq priedas rodo , kad kon cent ra cijos stovy kla veikia n uo 1941 m.
liepos 1 d., etat u ose ji turi v i eną majorą - batalio n o v adą , tris ka pitonu s du kuopq va du s ir vieną komando s vi ršininką ir 17 ša ul iq - virš i lą, 7 puskarininkius, 3 jaun . p uskarininkiu s, 6 eiliniu s.490 Stov yklos tu rtas ned idelis - 6 arkliai, l lengva sis auto mobili s, l sunkve žim is, 2 gurguolės ir lauko
v i rtu vė. 491 Liepos 6 d. Einzat sg rupit\ ope ra tyv in iame rap orte sakoma, kad
vo ki ečiq lauk o komendantūra nu ginkla vo bir žel io 28 d. parti za nu s ir sudar y tos 5 pa galb in ės policijo s kuopos iš tinkamq part iz aną Viena iš tų
ku op t\ ir sa ugoj a žyd q kon centracijo s stov yklą, kur i yra VU forte ir ku r
vykdo mo s egzek u cijos. Koncentra cijos stovy klą planuo ta organi zuoti iš
dviejų dali t\ - vieną vyram s kalinti , kitoje dal yje numat yta laik yti m oteris ir
va iku s, liepo s pr adžioje joje b uvo laikoma api e 1860 žy dq , 214 lietuviq , 134
rusai, vienas latvis ir 16 lenkq. Kita koncentra cijos st ov ykla žydam s kalinti
planu ota isteigti IX for te.492
Dali s s uimtq žydq ištrCiko iš VII fort o. Yra žinomi atvejai, kai komendanto Bobelio asm eniškai atri nkt i buvę Lietuvos kariuomenės sav ano 63
Ten pat , sa u g .v ien . 8, L. 1.
••• Ten pat , saug .vi en . 9, L. 2.
"" 0 Lie tuvo s laikinoji vyriausybė. Posėdž.il1 prot o ko lai , p. 45.
91
·•
Ten pat , p . 48.
" 2 Th e Eins a tzg ruppen re p o rts, p . 10- 11 .
'
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ria i (a p ie 70 as menq )493 , kariuomenės rabi nas Sniegas, gru pelės kit q int eli-

Lietu viq nacional istų par tija, manė, kad LAF'as per daug nori iš vokiečiq,

ge nn1, ja unų moterq buvo paleisti. Per radiją b uvo skelbiam a, ka d VII forte

kad Lietuva bus atkur ta tik po laimėto karo, kai Hitleris jai paskirs deramą

areš tu o tieji m okomi žemės d arb q (tik, kaip sar kastiš kai pastebėjo v ien as
įvyk it\ am žinink as, ne p aa iškinta , kad tq da rbq žy d ai m oko m i po žem e).494

cho labu i. Lietu viq aut oria i ilgai neigė, kad ši vyriausybė turėjo kokią nors

Taip p at išleis ta iš Vll forto ir grupė ješ iv os stud ent q. 495

gal i mybę pakeisti naci ų sprend imus žydq klausimu, o pati neišleido jokio

vietą

naujojoje Eur opoje, tad karo prad žioje reikia nusipelnyti ir veikti Rei-

Liepos 4 d . posėd yj e Kau n o karo komendan tas pu lk. Bobelis infor -

potva rkio jq padėties atžv ilgiu. Lietuvių emigracijoje JAV apie vyriausybės

ma vo Lietu vos laikinąj ą vyriau sybę, kad „v okiečiq g enerolo Stah lec kerio
p areiškimu , masinė žy dq likvidacija toliau nebebū s ia nti veda m a. Vokieč iq
pat var ky m u d abar s teig iama Vilija mpo lėje žy d am s geto, k ur v isi žy d ai iš
Kauno mi es to t uri bū ti iš kra u styti p er 4 s avai tes". <96Tai iš ka lbi nga cita ta,

poli tiką ir žydtĮ reikalus ilgai nekalbėtam , o Škirpos knygoje ant ižydiški

liud ijan ti, ka d

v isą pol itiką

momentai net kupiū ruoti . Tai bandė aptarti ir paanalizuoti Algimantas
Liekis specialiai tai pr oblemai skirtoje knygoje499,

žydq kla us imu dikt uoja nacia i.

Pirma s smūgis bes ior ient av us iem s i Vokietiją lietu v iam s ak tyv istams - nacia i a t sisakė g rąži nti sov i etų nac ion a li z u otą t u rtą, li epė nu g in kluoti sukilėliq būr ius ja u bir želio 28 d ., o jq vie toje kurt i savi s augo s batalionu s, kur iais vis iška i d isp onu otq , paj un gė lie tuvių saug um o ir k rim i na li nę
po liciją SS ir SD reika lam s, lietu vi q admini straci ja p alik ta vald y ti te ritorijai. Liepo s 6 d . J. Bobelis pasira šė įsa kym ą N r. 12, kad vokieči q kar iai par duotu vėse turi bū ti ap t arn auj ami be eil ės. 497 Tai ne smul kmen a, vi s i ra š tai
skelbimam s, tvir tini m ui - d vie m kalbomi s - vokiška i ir lietu viš ka i. Sekė
kult ūri n iai su var žym ai, u ždrau sta v iešum oje d em on stru oti naciona linius
s im boli u s, švęsti tau tines švent es, su varžy tas m ok s las, y pat ingai au kš tasis, prad ėtas gyven t ojų veži ma s d ar bam s i Vo kie tij ą, šalies res ur sai pa jun g ti kariaujan čio Reicho int eresam s.
Politi n ių grupių, besi l aikius ių bend ra d arbiav imo su Vokietijos struktūromi s linijos, LAF'o vid uje naujos oku p acijos di enom s ein ant vyko d ifere nciacija - n ac ių politika vis labia u nepas iti kėjo kri kšč ionys-demokrata i,
p radėjo s iek ti jsigalėj imo n acio n alistai-v old emarinink ai, patrau kę i sa vo
pusę kai kur iu os taut inin ku s, tačiau vis bu vo tikim as i, kad vokiečiai susipr as, yp ač jei III Reic hu i nes iseks fro n te a rba pavyks vo k iečius jtik inti jų
po liti kos Lietuvo je kl a id in g umu . Vold em a rinin ka i, vėli a u pasiv adinę
.., Wa ldemar Ginsburg . And Kovno wept. - Lax ton, Newark : Berh Sha lom Lt,
1998, p. 41.
" ' Išgelb ėję pasa u l į ... , p . 180.
" ' Ephraim Osh ry. Annih ila tion ..., p . 18- 19.
,,. Ten pa t, sau g. vien . 14, L. 2.
" ' CVA. F- 1444. Ap. l. B. 6-8 . L. 32.

tačiau

autoriui nepavyko

atsa ky ti i opiau sius sukilimo klausimu s.
Laikinoji vyr ia usybė, dar yd ama servilistinius žingsnius, siekė kuo
ilgiau išs ila ikyti, pri ėmė nut arimu s, kurie atėmė tei sę į tu rtą, o Lietu vos
žydu s sta tė j beteisę padėtį. Birželio 30 d. LLV aproba vo dekla raciją ūki
niais ir soc ialiniai s rei kalais tekstą, kurio 3 pastraipa skelbė: ,,Žyd ams ir
rusa ms pr ikla u sę nacionalizuoti turt ai lieka neginč ijama Lietuvos valstybės

nuosavy be".500 Galut ini teks tą nutar ta nustatyti rytdienos posėdyje, o

pati d eklaracij os pa skelbi mo galimumą zond uoti per generolą S. Raštikį
(kitaip tariant, ats iklau sti vokiečitĮ, ar galima ją paskelb ti). Zondavimas,
derinima s už truk o, tik liepos 4 d . priim tas nut arima s, jau su padėka „Europos ku l tū ros gelbėtojui Did žiosios Vokietijos Reicho Kancler iui Adol fui H itleriu i ir na rsiajai jo armijai, išva davusiai Lietuvos teritoriją, pagerbda ma savo geriausitĮ taut os sūnq - par tizanq kraują ir pasiaukojim ą,
jq auko mi s įgalinta vykd yti Tauto s va lią", trečią deklaracijos pastraipą
skelbė pertva r kytą

taip:

"' Juozas Brazaitis savo knygoje„ Vienq vieni" (perleista Vilniuje l 990 m., p. 133138), kur ios pirmas leidimas lietuviškai ir vokiškai (,,Allein, _ganz allei~") pasirodė JAV 1964 m. N. Sūd uvio slapyvardžiu, rašydamas apie gyv~nlOJll naikini mą, remd amasis A. Zeigerio sud arytoje knygoie „The case ag~1nst Ado!'.
Eichma n" Stahleckerio raportu bei Philipo Frieclmano knyga „Their Brothers
Keepers" (New York, 1957) pateiktais duomenimis, nurode l nacn1operatyv1niq būriq atsakomybę už Lietuvos žydq naikin_imą, lietuviq d~rytas pasta~g~s
gelbėti žydu s (p.139- 146), tačiau neu_žsmu ne, kad La1~lnO)I '.'Y,"_ausybe, JO
vad ova ujama, būtq priėmusi bent koki nutarimą, nukreipią pn es zydu s. .
'" Algiman tas Liekis. Lietuvos laikinoji Vyriausybė (1941 06 22- 08 05). - Vilniu s: Lietuvit\ tau ta, 2000. - 427 p.
sooLietuvos laikinoji vyriausybė. Posėdžiq protokolai, p. 23.
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,, acionalizuoti žydq turtai , o tai p pat naciona lizuo ti turtai, p riklausę kitiem s asmenim s, akti ngai veikusiems prieš lie tu viq tau tos interesus, lieka Lietuvo s valstybės nuosavybė ." 501

Lyginant su pirmuoju tekstu išmes ti „ru sa i" ir žodis „neginčijamai",
maty t, vokiečiai manė, kad tai per stiprus termina s, nes jie viską ga li u žgi npat ir turto priklausomybę.

čyti, taip

Naciai diktavo savo re ikalavi mu s am bicing iems, tačiau nepatyrusiems politikoje to meto li e h1vių administracijos vadovams. Liep os 11 d. SS
ir 5D policijos operatyviniame pranešime i Berlyną teig iama, kad vermachtas gavo naują direktyvą nep ripaži nt i n aujai sud arytos lietuviq vyriausybės, bet ją

panaudoti. 502
LLV toliau priiminėjo n uta rimu s, kurie n eprieš ta ravo ar an trino Vo-

kietijos nacit\ in teresams eliminuoti Liet uvos žyd us iš eko nominio gyve n imo. Tie po tvarkiai rodo mini strų nuo s tatas, nu os tatas tų žmoniq , kuri e
darė tų nut arim q , spre ndimq , įs ta ty mų projektus ar juodrašč iu s. 194 1 m .
liepos 22 d. Pramonės jmon ių denaci onalizac ijos jstatymo 2-ajame punkte
ske lbiama , kad naci onaliz uot os žyd q, n e Lietu vos pili eč iq ir kitų asmenq,
veiku si ų prieš lietuvių tautos interesus, pramonės įmonės negrąžinam os.
Trečias punktas skelbė, jei pramonės įm onėje d alyvavo asmenys, tur i tei sę
pagal ši jstatymą atgauti jq nacionalizuotą turtą ir žy dai , tai pirmi esie ms
dalininkams g rąžinama jiems priklau santi dali s tik tuo atveju, kai tokioje
jmonėje žydq kapitalo buvo ne daugiau kaip 50 procenhĮ. 1941 m. rug pjūčio
2 d . Ministrų kab ineto nutarim e dė l indėliq ir ei namqjų sąskaitų 4-ajame
punkte turto grąžinimas netaiko ma s žy dam s ir asmenims, akt yvi ai veikusie ms pr ieš lietuvių tautos interesus - tai yra visi žy dai prilyginami tokiems asme n ims. Žydams neatiduoti sovietq nacionali zuoti vertybiniai ir
procentiniai popieriai , laiva i. Liep os 2 d. deklaracija žydam s negrąžinami
nacionalizuo ti turtai, žemės ūkiai, kioskai 503 . Nors ta i buvo LLV d eklaratyviniai aktai (vokiečiq karinė, o vėlia u civ ilinė administracija tokiais juos pavertė), tačiau jie diskriminavo žydus, tapatino juo s su asmenimis, naikinu s iai s

501

Ten pat, p. 36-37.
The Einsatzgruppen reports, p. 18.
503 Laikino
sios Lietuvos vyriausybės jstatymai, nutarimai ir potvarkiai (1941.Vl.23
1941.VIII./ / CVA.F. R - 969. Ap. 2. 13
. 39.
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Lietuv os va lstybę.5<» Aiš ku, kad LAF'o suda rytosios LLV tikslas buvo nu savinti sovietq nac ionalizuotą Lietuvos žydų turtą ir perimti ji į savo rankas. Ta i ati tik o ir Lietuv iL\ naciona l istų partijo s siek ius.
Tačiau žyd q turtinė ekspropriacija diktavo ir jq apribojimus, todėl
J.Ambrazevičius ir vidaus reikalų ministra s J. Šlepetys 1941 m. rugpj ūčio
1 d. pasirašė „Žydq padėties nu ostatus", kurie Lietuvoje gyve nusius žydus
suskirstė į d vi kateg ori jas.
Pirmai kateg orija i priklausė žydai, komunistinių organizacijq nariai ir kiti as meny s, kurie pasireiškė bolševikiniu veikimu . Jie turėjo būti
suimami ir tr aukiam i baudžiamojon atsakomybėn. Antrai kategorij ai priskir ti visi kiti žydq tautybės asme nys. Jie tu rėjo būti apgyvendinami atskirose tam tikslui par inkto se vietose ir ant kairi osios krūti nės dalies ne šioti
geltonos spalvos 8 cm dyd žio apskri timą, kurio viduje turėjo b Citiraidė J
Oude - vokiškai „žydas) . Tolia u nurodyta žydus apgyvendi nt i v ietovėse,
(faktiškai kalbama ap ie būsimu s geto) atskiruose priemiesči q kvartaluose
arba ūki u ose, vietas turėjo parinkti apskričių viršininka i, susi t arę su mie stq burmistrais ar kitais atitinkamais vietos savivaldybių organais. Ž yd ams
suvaržy tas keliavimas iš tų vietq, apr ibo tas kilnojamasis tur tas, uždraudžiama turėti radijo aparatus , s pau stuves , rašomąsias mašinėles, dau ginimo pri emones, automobiliu s, mot ociklus, dviračius, pianinus, fortepijonu s,
fotoaparatu s ir kt. Jiems ne leista naud oti kitq tautyb ių samdomuosiu s darbinin kus . Nusižengę šiems nu os tatam s žyda i galėjo būti apskrit ies viršininko nut arimu pasod inti j priverčiamojo darb o stovykl as iki vieneriq me tų. Šie nuostatai nebuvo taikytini tik Vyčio Kryžiaus kavalieriams ir Lietuvos
kariuomenės savanor iams .505
Šio d okumen to tikrumą, emigravę i JAV, neigė visi buvę LLV min istrai, taip pat ir liaudininkas Mečys Mackevičius. Tačiau ir jis pripa žino , kad
dar R. von Poh l reikalavo , kad dėl front o užnugar io saugumo va rdan reikia
žyd us u žda ryt i i getą. Tai pulk. J. Bobelis perdavė Laikinajai vyria usybei,
pažymėjęs, kad jis pasakęs vokiečiui, kad žydai yra Liet uvos piliečiai ir
juos apr iboti nėra jstatymo. Pohl tada nurodęs pasirCipinti, kad tokie jstatymai būtq priimti. VRM paruošė nuostatus žydq klaus imu, siCilydama žydu s apgyvendinti Palemone, tuos nuostatus apsvarstė Laikinoji vyriausybė,

502

501

Valentinas 13randi
šauskas. Siekiai atkurti ..., p. 143-144.
Lietuvos laikinoji vyriausybė. Posėdžiq protokolai, p. 135-137.
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o pu lk. J. Bobel is pristatė gen . Rober t von Pohl štab ui . Nac iam s tokios nuostato s nepat iko, jie pareiiš kė pat ys sutvarkys i ą žy dq klausimą . 506
Tačiau

211

nin kai ir puoselėtoja i. Tik pri siminkime „Moprą" (tarptautinė orgnnizncijn
kom1111
izm11ipnlnikyti), kur iai duoklę mokėjo bevei k vis a žydų inte ligent ija ir

LLV posėdžilĮ proto kol lĮ prieduo se žyd ų padėties nuo s tatai

bur ž uazi ja jau nuo se n q laikų (1925- 1927 m.). Kas juos vertė tai da ryti? Dar

yra su J. Ambra zevičiaus para š u, jie priimti tikrai rugpjūčio l d . Beje, j ie

tada n ebuvo ne i hit ler izmo , nei nacionalizmo. Iš kur, pa galia u, dygo komu -

svarstyti a nksčiau, dar liepos 28 d ., tačiau tuomet LV jiems pritarė iš prin cipo, kaip pr iimt iniems, a tidavė tob u lint i teisi nink am s507 • Šia is žydų a p ribo-

ni zm o kadrai? Ta i paaiškėjo vėliau, kada turtuoliq žydų vai kai pasirodė

jimais Lietu vos laikinoji vyriausybė padarė reveran są naci ų ok up acinei
admin istracijai , suvi enodindama žydų padėti viso je Lietuvoje, o iš esmės ir

esą če kistai. Žydija Lie tu voje bu vo stipriau sia komunizmo ir rusiško bolše viz m o tvirtovė". 509 Galim a spėti, kad mažda ug pana šiai ga lvojo ir nevienas La iki nosios vyriausy bės nar ys a rba nemėgo žydų už jų vai dm enj Lie-

su padė tim i Reiche. Naciai liet u vi q rank om is ig ijo
,,teisiniam" žy dq per se kiojimui.

tu vos sovie tizacijoje.510 Galbūt dėl to, išskyrus Vytautą Landsbergi- Žemka lni
ir S. Ra š tiki , aiškesnių žyd q užtarėjų nebu vo, kalbėtis su žydai s vis buvo

ga limybę

tam ti kram

LLV posėdžiq protokolai trumpi, sa u s i, bet iš jq g a lim a spė ti, kad
kildavo d isk usijq aklai n ep akl us ti naciq anti žy d iškiems reikalavi mam s, apie tai liudija n e ties iog iniai šaltiniai. 1941 m. lie p os 6 d.
jvyko pokal bis ta rp buvu sio Lietu vos žyd q kariq sąjun gos pirmin ink o Jakovo Goldb ergo ir Laik inosios vyriausybės finansų mini s tro Jon o Mat u lion io. Abu buvo gerai pa žjsta mi iš mok yk los laik q Marijamp olėje, vėli a u kartu mokęsi karininkų mokykloj e . Matulionis Gold b e rg ui sakęs, kad
Laikinoj oje vyriausybėje jvyko special us pasitarima s, s kirta s žy da m s . Iš ryškėjo trys nuomon ės -e ks tremalūs reikalauj a, kad dabar , kar tą vis ie m s
laikams, žydų būtų atsikratyta, antroji dali s šiu o klau si mu d a r laikos i n eaiš kios ar svyruojan či os pažiūros, be t jie reika la uja, kad žy dai iš pirktq lie tuviq tautai pad aryta s skriauda s ir nu siže ng imu s, treč ioji nuomonė, kad
gyvyb ę žmogui duoda Dievas ir tik Jis ga li ją a timti . Valda nt so vietam s
jsitikin ome, \cad nėra bendro ke lio su žydais ir ni ek uomet nebu s . Mūsq
pož iūriu, liet uviai tur i būti a tskirti nuo žy d t1 ir juo ank sč i a u - tuo geria u .
Dėl tos prie žas ties yra būtin as ge tas. ,,Kai jū s aple isite mi estą ir s ueisite i
getą, reikala i nu siramin s." 508
Kad J. Matu lionis ar ki ti sva rstė situa cij ą, i kurią karo prad žioje pateko Lietu vos žy dai, abejoniq neky la. Jis ta ip pat buvo isitikinęs, kad žydai
maitina komunizmą . Štai jo pamąstymas apie Lietuvo s žyd u s ir bol šev ikt1
organizaciją: ,,Jos silpnybė žy dq išnykima s. Žydai bu vo internacionalo ša livyri ausybėje

pav edama S. Raš tikiu i.
Laik inoji vyriausybė, neb egalėdam a ve ikti, jvedan t naciams
okupac in ę a dmin istraciją, paskel bė ap ie savu vei klus n u trau k imą
č io

5 d . Trumpai ta ria nt vokiečiai, pa si naudoj o sukilimu , jų vado vq politiniu nai vumu ir vals tybi ni ais patri otin iais sumetimais, atkurtomis lie tuvių
ins titucij omi s savo tik slam s įgyvendinti.
Įd omiausias klau simas , kodėl, vos penkioms d ienoms liku s iki pa leidimo , LL V pr iima „Žydų padėties nu osta tus "? Dar bu vo tiki m as i s ulau k ti na ciq Vokieti jos pri pažinim o, todėl LLV neu žteko to, kad birž elio 28 d.
i Kauną atvykęs su gen. S. Raštikiu Vyriaus iosios reicho sa ugum o va ld yb os
(Reich ss iche rheit shauptamt , RSHA ) IV val dybos (Gestapo) pareigūnas SS
obe rš turmban fiureri s dr . Hai nz Gra fe pare iškė, kad LL V turi pa sitra ukt i,
kad ji po liti š kai ne re ikali nga nacia ms, tačiau na cia i nenori pa si traukim o
akto - už tek s, jei vyr iausy bės nariai papras č iausiai pak eis savo vi z itin es
korteles ir titulu os save ne mini s trai s, o ge neralinia is tarėjais. Liep os 3 d .
tasai H . Grafe p ranešė Rašt ikiui , kad Lie tuvoje bus jvest a c ivi li nė admi ni strac ija. Gen . Kleis t aiškiai pasa kė liepos 12 d . J. Ambrazevičiui, kad tarptautinės teisės požiūr iu Lietuvos vyriausybės nėra, ji neegzi stu ojanti , nes
sudar y ta be Reic h o vyriausy bės žin ios , be to, OKW nedavė ir negalėjo
509 Jonas

Matulionis . Neramios d ienos. - Toron to, 1975, p . 91.
laiške, rašytame api e 1970 m. dr. Domu i J asa ičiu i , teigia , kad
Jonas Mat ulioni s tu o klausimu galėjo „pafilosof uot i", ne s tai mėgdavo, ka d
,,kas lieč i a Laikinąją Lietuvos Vyriausybę, tok iq ryškit\ tr ijt\ nuomo n it\ < ... >
tikrai neb uvo" . Žr.: Dalia Ku od ytė. Vien o dok um ento istorija ir ne tik .. . //
Genocidas ir rezistencija. 2000 m ., Nr . 2, p.138.

510 M . Mac kev ičius
5<16Dalia K uodytė.

Vieno dok umento is torija ir ne tik .. .// Genocid as ir rez iste ncija (Vilnius). 2000 m. N r. 2, p . 137
507
LN BRS. F. 141, saug . vien. 31, L. 1-2 ir saug. v ien. 30.
""' Soiomonas Atamuka s. Lietu vos žyd ų kelias, p . 244- 245.
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du oti K. Škirpai jokitt politiniti pažad ą m Tačiau Laikinoj i vyriausybė kan tri a i laukė nepriklausomybės prip aži nim o, au koda ma presti žą, priiminė
dam a tuo s nuta rimus, kurių reikalavo ok upant as ir atkakliai vykdė ritu ali nę nep riklausomos Lietu vos, nors ir n acitĮ Vokietijo s sąjung ininkės, politiką .
LAF'o vadovyb ė ir LLV tada dar pilnai ne žin ojo ras inė s nacių politikos tikslų, iš kuriq vienas bu vo tinka mą lietuvių tauto s dali ge rm ani z u oti.
1941 m. la p kričio prad žioje Lietuvoje lankėsi propa ga ndo s ministra s Joseph Gobbelsas, kur io jrašas dienoraštyje parodo LLV vi ltis buvus visišk ai
naiv ias: ,,Lietu viai jsivaiz davo, kad jiems bu s leista at s tat yti jq se n ąją, kiek
įm a n oma išplės tą valstybę. Jie, žinom a, apsiriko . Mes n es iruo šiame pakar toti pri eškar io apga ulę: lieti vokieči q kra ują, kad ma žos ios paribio va lsty bėlės galė tų sa vara nki š ką gyve nimą pradėti , ne truku s vė l nuo mū stt nu sisukti ir į plutokratijtĮ (Vakarr1 demokratij os - A. E.) pu sę palinkti. Lietuvi a i
nėra aukštos kokybės rasė. Estai prana šes ni , jau ne kalbant apie s uomiu s,
kurie yra kitame lygyje." 512 Ir šiek tiek apie LAF'o vadovą K. Škirpą: ,, ... Mes,
vokiečia i , turim e ne tik poli tinę pareigą, bet ir moralin ę tei sę Eur opai vadovau ti. Mes esa me tiek pr a na šes ni u ž kita s taut as, kad bet koks palyginima s
su jom is būtų nešva nkybė. Man pikta, kad aš anksčiau Lietuvo s pa si untini
(K. Škirpą - A. E.) Vok ie tija i trakt avau kaip diplomatą . Jis buvo nusipelnęs
tik spyri o į sėdynę. Kad tokia ma ža tauta tiek metq Vokietijos reichą į že idi
nėjo ir provok avo, tą galima paaiškinti tik neapsakomu demokra tinės (W eimaro -A. E.) respubliko s silpnumu" .513
LAF'o štabo nar ys, liberalios studenti jos ir apskritai jaunim o sukurtos Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS), sunkiai jsijung usios i LAF'ą,
vien todėl, kad aktyvistų frontas sudar y tas Vokietijoje ir veikė Berlyne, dėl
to ir atrodė LLKS jaunimui atgra sus, nes jie žinoj o, kas yra Hitleris. Vienas
iš vadovų Karolis Drunga 1981 m . pripažino: ,,Gal ir nebu s populi aru, bet
manau, kad naciai nesą moningai padarė mū sq tautai paslaugą. Je i jie būtų
pripažinę Laikiną vyriausybę ir priėmę jos ministro pirmininko K. Škir po s
siū ly mus, tai bent pora š imtų tūkstančitĮ jaunų lietuvių būtq pakloję ga lvas
511

Iš vokiečių pavergtos ios Lietuvo s. Try s Antano Valiukėno prane š im ai demo •
kratin iam už sieniui / / Nau joji vi ltis. 1986 m., Nr . 14, p . 44- 47.
s12 Die Tagebūcher vo n Jose ph Gob bels. Teil l l. Diktate 1941- 1945 . l3and 2. l3ea rbeitet von Elke Frolich. - KG Saur : Mtinchen - Paris, 1996, s. 222; Lietu viš kai :
Goebbels 'as Vilniuje / / Akira čiai (Chicago ), 2001 m . kovo mėn., Nr . 3, p . 7.
513
Die Ta gebūcher von de r Joseph Gobbels . Teil. 11Diktate 1941- 1945. 13and 2. Okto ·
ber- Dezember 1941. / l3earbeitet von Elke Fralich. - Munch en, 1996, s . 210-227 .
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Rytuo se, vyriausybė būtų norom nenorom ivelta i naciq nešvarius darbus.
Ma n net ne sinori galvo ti, kas po II-ojo pasaulinio karo pabaigos būtq a tsiti kę lietu viq tauta i už bu vimą III-iojo Reicho satelit u, kai jau vien už nacitĮ
okupaciją ir prieši nimąsi jai dovanų gavome II-ąją rusų okupaciją". 514
Iše ivijoje La ikinos ios vyriausybės pravokiškumas, kompromitavęs
negi nčijamą siek i gau ti pripažinimą taip atkuriant nepriklausomybę, ilgai nebuvo kvestijonuojamas, tai ne igė ir pats Juozas Brazaitis 1974 m.
para šy tame polemi n iame stra ipsnyje. 515 Tačiau isto rikas Vincas Trumpa
1976 m . s uabejojo K. Škir pos a tsiminim uose dėstomos LAF'o linijos teisingumu , o dar labiau - jo taktik os su naciais naudingumu. 516 Saulius
Su žied ė lis 1991 m . paskel bė svarbų straipsni 517 ir davė interviu „Akira č iam s"518 , pa rodydamas ir naciams naudi ngas 1941 m. sukilimo bei Laikinos ios vyr iau syb ės veiklos pu ses, kurios turėjo aiškią antisemitinės politikos itaką, an trino vokieči ų ok up acinei valdžiai savo veiksmais. Zenonas
Rekašiu s, 1999 m. spali paskelbtame strai psn yje perspėjo, kad Liet u vos
Seimu i yra pat eikt i pasiūlymai iteisi nt i tuome tinę Laikinąją vyriausybę ir
jos aktus, kur ie ga l ėt tĮ Lietuvą pastatyti i labai keblią padėti ir sukelti daug
nemalonumų tiek kra š to viduje, tiek ypač užsienio poli tikoje.519
514 Karoli s

Drunga. Jaun imas 1941 metq sukilime // Pasaulio lietuvis (Chicago),
1981 m . bir želio mėn., p.12-13.
515 Ju ozas l3razai tis. Liet uvos žydtĮ likimas ir Lietuvos laikinoji vyriausybė
(1941.V l.24-V lll. 5)/ / Į laisvę, 1978 m. rugsėjis . Nr . 73 (110); Raštai. T. VI,
1985, p . 542-58 6.
516 Vincas Trum pa. K. Ški rp os „Sukilimą" paskaičius // Akiračiai (Chicago),
1976 m . baland is, Nr. 4 (78).
517 Sau liu s Suži edėlis. P en ki asdeš im čiai mettĮ praėjus: lietuvitĮ tauto s s ukilimo
ir Lai kin osios vy riausybės istorijos in terpretacijtĮ diso nansai// Metmenys.
1991 m. Nr. 61.
m Sa uliu s Sužiedėlis. 1941 meltĮ sukilimo baltosios dėmės / / Ak iračiai. 1991 m .
spalis , Nr . 9; lapkritis, Nr . 10;1992 m. sa usis, Nr. l.
519 Zenonas V. Reka šius. Kodėl Lietu va 19-11m. netapo Trečiojo Reicho sa telitu / /
Aki račia i (Chi cag o). 1999 m. spa lis. Nr. 9. Jis parodė, kad LAF'o tada si ū lo
ma s va l sty bės mod elis - vienpartinė dik tatūra, valst ybėje nebu vo p ri pažįsta
mi kita t auč i ai. Lietuva netapo Reicho satelitu tik todėl , kad Vokieti ja ne buvo
linkusi tokio statu so jai sut eik ti, nors Laikinoji vyriausybė liaup s ino Hitle rį,
pat aikavo ir skelbė nuogą, a tv irą anti semitizmą, -rašė Z.V. Rekašius, siūlyda
ma s L/\F 'o simp atika ms patiem s įvertin ti ano meto žings niu s, klaidas, anti semitizmą,,, ( Laisvę" pu blikacijas, kuriq į va rd iji mas bū tq ga rbin ges nis už kai
kuri11 entu zias tq pas tangas įklampinti šia ndien inę Lietuvą į skaud žiq 1941 m .
klai d 11sak ralizav imą.
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Naciams LLV veiklą su sia urinu s, pran eš us api e numatomą civili nės okupacinės administracijos ikūrimą, liepos 28 d. i Kauną, stipriai numu šda mas lietuvit1 aktyvistų ūpą, atvyko reich skomisaras Lietuvai , ir visai ne LLV patarėjo statuso, kai p man ė LLV ir LAF'e . Rugpjūčio 5 d ., kai
LLV iteikė m emorandumą dėl ok upa cijos ived imo Lietuvoje (tai nebuvo tiesiogin is pro testas , o, anot J. Ambrazevičiaus, par eišk ima s) ir nuėjo padėti
vainiko prie Neži nom ojo kare ivio ka po, už Laisvės paminklo jau tri ūsė
meistra s, kaltu nukap oda ma s patriotini paminklo irašą. Dar kitą dieną Karo mu ziejuje nebeliko Lietuvos vėl iavos, nebebuvo ir trijq skyd11s u Viln iaus,
Kaun o ir Klaipėdos herbais. 520 Prasidėjo lietuviq aktyvis tq lū ži s sa ntykiu ose
su nauju okup an tu. Tačiau nutraukdama savo veiklą Laikinoj i vy riausybė
neisa kė nei vieš ai, nei kokiu specialiu aplinkraščiu palikti sa vo v ietas policijos viršininkam s, karo komend anta ms, lietuvi11batalio nq va d ams ir kareiviams, valdininkams, dirbu siems sukurt oje admi nistra cijoje. Tuo būdu naciai, paš alinę viešą lietu vių insti tucij ą, naudojosi šiomi s s truk tū romis.
Tačia u ir nacionali s tiniuose sluok sniu ose prasidėjo svars tymai apie
Lietu vos ateiti , ITJReicho pergalę, dali s abejojo ne t Lietu vos neprikl au somybės reika lingumu, pri sijungimo pri e Vokie tijos gali mybe. Z. Blyna s dienoraš tyje liepo s mėnesi u žfiksavo, kad už s us ijungimą su Vokietija yra Pra na s German tas-Meš kauskas, Vytaut as Alantas, Jonas Da inau skas ir dar
kažkas , nepriklausomybei pri ešingi apskritai buvo kai ku rie vo ldemar ininkai . ,,Vilniuj - visi už nepriklausomybę, išskyru s durniu s", - pastebėta
Blyno karo metų dienoraš tyje.521
1941 m. rugpjūčio 5 d . na ciai jved ė civilinę valdžią, vietoj e Laikinosios vyriausybės m i n istr ų paskirti generaliniai tarėjai, kurie turėjo vei kti
vokiečių generalinio komisaro „vadovybėje ir kontrol ėje". Lietuvi š kos savivaldos pirmu oju generalin iu tarėju paski rtas generolas Petras Kubiliūnas,
try s ministrai perėjo dirbti genera lini ais ta rėjais . Li etuvių savivaldai pavesta tik admini struo ti Lietuvą, bet ne spręsti „ v als tybinės tei sės klausimus",
galutini krašto li kimą turėjo nus pręs ti po karo A. Hitl er is. Įstatymų leidybą
turėjo vy kd yti Ostlando komi sa ras A.T. von Rent eln, tardama sis su Reicho okupuotų Rytų kraštų mini stru A. Rozenb ergu. Vietinė admini s tracija
Va liukėno prane šimai de mokrat iniam užsieni ui / / Na ujoji vilti s. 1986 m., N r. 14, p . 39-40.
m Z. Blyno dien oraštis// LVOA. F. 337 7. Ap. 55. 13. 39. L. 36- 37.
• 20

Iš vokiečių paverg tosios Liet uvos. Try s Ant ano
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ne pašalinta, o toleruota, kad bū tų glaudu s bendr adarbiavima s su okupa ntais. Vietinė savivalda veikė, ji iteisinta oficialiai 1942 m. kovo 7 d . isakais.
Jų esmė tok ia - va ld o ir vado vauja vokiečiai, o jų prižiūrimi lietu viai įgy
vendina kon krečius okupacinės vald žios jsakymu s ir iniciatyvas .522 Deja,
visi šie nu ostatai privertė lietuvių policinin kus vykd yti ir okupantų nurodymus žydt\ klau simu, nors visa kompet encija priklausė ok upantam s. Vietinė savivalda nepapra s tai apsunkin o paga lbą žydams - vietos p olicija,
ad mini stracija gerai žinojo pro vincijos miestel ių žydu s ir tu os lietuvius,
kur ie bu vo link ę padėti arba gelbėti žydu s.

"' Anti žydiška i11doktri11acija
Kaip ir kitose okupuoto se Europos šalyse, taip ir Lietuvoje, teisindami žyd q apribojimu s ir žud ynes , naciai ž iaurumą skatino , varė agitaciją.
Tam bu vo pajun gta spauda lietuviq kalba , kurią naciai, palaikomi v ietos
nacion alistų, pronaci š kq inteligentq , tvirta i suko prieš žydus.
Sovietų ats itraukimas, j11aktyvo bėgimas palydėtas ir prakeiksmais
žyda ms. Tai atsispindėjo spaudoje, ypa č laikra štyje i „Į Laisvę", kuri leido
Lietuvos aktyvi s tq fronta s (LAF) . Birželio 24 d. numer yje buvo rašoma:
„Ga l votrū kčiais bėga ir bol ševikų sėbra i žydai , kur iems komuni zma s buvo
geriausioji prie monė išnaud oti kitus ir valdy ti, nes bolševizmas ir žyda i
yra vienas ir tas pat s nep erskiriamas da lykas "523 • Nereikia net fron tininkų
spaudos. Arkiv yskupa s Juozapas Skvireckas, fiksavęs savo die noraštyje to
meto ivykiu s, ga lvojo pana šiai, kad žydai , bolševikai yra bene tas pa ts dalykas, nes jie pri ešinasi pirmom is karo dienomis vokiečiams, kovoja ne Raudonoji arm ija, o žy da i524 • Pan aši, tiksliau, kone ident iška nuomonė, užfiksuota ir 1946 m. dokum ente VLIK'ui525 , kuriame soviett1bėgimas iš Lietuvos,
kova su sukilėliais apibendrinta taip: ,,Kas vyko Kaune, kartojosi visoj Lietuvoj. Šiuo metu daug lietuviq žuvo nuo žydtĮ rankos".
sn Arūnas Bubnys. Vokiečit\ okupuo ta Lietuva , p. 156- l64 .
523 K. P. P riespa ud ą numeta nt // Į Lais vę. 1941 m. birželio 24 d.
52·• Valentinas Brandi šau skas . Holo kau s tas Lietuvo je: i storiografin ė si tuacija ir
pagrindinės probl emos // LKivlAM. T. 14, p . 142.
525 Alfo nsas Eidin tas . 1946 me1t1dokumentas VLIK'ui apie lie tu vil\- žyd t\ san tykiu s / / Kultūros barai. 2000 m. Nr . 8/ 9, p. 90.
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BaltaraiščitĮ vykd yti žydtĮ are štai, taip galvojnn t, nea trod o a tsi tikt inum ai. Tuo tnrpu LAF'o Kaun e leis tu ose laikrašč io „Į La isvę" num eri uose
žydni vadinam i parazitais, spa usdin am os citat os iš Hitl erio „Mein Kampf ",
kuriose pasisakoma prieš žyd us. Birželio 30 d. numeryje jau a tsira nda są
voka „rusiškai žydi škasis bol šev izm as", kuri vis daž niau kartoj ama . Aptariant sovie t in į val d y m ą Lietu voje pabr ėžia m a, kad „visą bolševi ki š ką tiran iją Liet uvoje vykdė žydi škas ru siš kas konglomera tas su labai negausių
dege n eravusių lietuvių paga lba (111
a11
0 išskirta, 11e
s dalis lietuviz/ tik tokiu
mastu matė liet11viz1
ta 11tybės asme1111
kolabomvimq su sovietais - A. E.). Didžiausias ilgametis šios tironijo s va dovas buvo Vyriausios M askvos Čekos
atstovas Pozdniakovas, kuriam asistavo vi etiniai čeki stai, tariamieji lietuviai su didžiausiu legio nu žydų " 526 •
Pr isimint i ir ideologiniai darbuotojai , vėlgi nežy di šk i žy da i, ta čiau
atsakomy bė už jq veiklą versta visiems žyda ms: ,,Tiesos" red . Zi mana s reiškia viso žydų štabo nuo monę ir vieš u žodži u terori z uoj a viską: rašy toju s,
įstaigas, mokyk las, ūkininkus ir kt. Spa ud a žlu gus, tiesiog a pv erk tin oj padėtyj. Ir did žia u si ų honorarq m asinam i, padore sni rašy toja i ni e ko n espau sd ina . Zimanas nuol a t priekai štauj a, nur odo, ką ra šy ti ... Zimanas
rašė apie visas istaigas „paga l planą" - kur žy dq dar n eįsi l eisdavo, labai
nepalankiai, o kur žydai viešpa tavo - ten ir darbas planą pra šoko ir sien ini s kalend ori us gerai redaguojamas bu vo ir kt. Žydai, užėmę visas geresnes vieta s įmonėse ir istaigose, tyčiojosi iš likusiq lietuvių ir s tengėsi jai s
atsi kr atyti. Žydai visuo se komi sa riatuo s liko kad n1 viršin in kai. Žyda i sudari nėjo išvežtųjų lietuv itĮ sąrašus, žyda i g lob ojo ir visur padėjo ru sa ms .
Žydai kalbėjo tik ru siškai: ir pa šte, ir banke, ir a ut ob use, ir visur. Tiek
amži q gyvenę kar tu , žydai staiga tapo did žiausiai s mūS t\ pri eš ais. Liet uvis kentėjo ir laukė ..." 527
Įdomus ir atid žia i tyrinėtinas dal ykas yra, ar panašūs straip sniai
iki verma chto atžygiavi mo ir karinės ad mini str acijos ived imo buvo n aci q,
ar p ačiq lietu vi ų da rba s. Gali mas dalykas, kad pirmąj ą karo sa vaitę lietu vių leidiniai ėjo be nacių kar o cenzūros reg ulia vim o, bent jau iki vok iečitĮ
atėjimo i Kauną. Mat Vokietijos kariuomenės Lietuvoje lauko vadas gen.
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Mūsų

kelias-s u Naująja Europa, mū sų darb as - naujajai Lietu va i/ /
1941 m. liepos l d.
Skausmų ir kančios metai // Į Laisvę, 1941 liepos 10 d. , p. 4.
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majora s R. vo n Poh l bir že lio 30 d . pranešė Kaun o mies to Jietu vitl komenda ntu i, kad „vi si, bet kuria kalba spausdinti leid iniai, gal i išeiti tik po išankstinės cenzūros. Dėl to v isus spaud inius reikia pateik ti peržiūrėti propagandos kuopos spaudos skyriui (karo lauko komendantūros pastata s)
Kaune, Vien ybės aikštė 3/ 4", -s akoma dokument es23 • Laikinoji vy riau sybė
jau pirmame posėdyje paskyrė „Į Laisvę" radaktoriumi P. Dielinink aitj, bet
laikrašči ui va d ovavo kiti ž monės. N. Būtautas liud ijo, kad laikra štis ik i
vokiečių atvyk imo i Ka uną n ebuvo cenzūruojamas, reda ktorius J. Virbickas
neturėdavo laiko med žiago s nešti tikrint i į Kauno m. komend antūrą, n ors
pastaroji ir pageidavo, o pirmie ji num eriai tikrai nebu vo cenzūruojami . 529
Anti žydi š ka tema sudarė svarbią nacių propa gando s dal i, rasta tokiems pasi sak yma m s ir lietuviq in tel igentų. Paskelbė pri eš žydu s straip sni
net ir rašy tojas Pulgi s Andriu šis, pr ieš ka rą turėjęs nema ža i žydq draugų
Kaun o bo hemi šk uo se sluoksniuo se. Liepos 2 d . per radiją pro f. Balys Vitkus, kaltinęs u ž trė m im us į Sibirą „žydišką bolšev ikiško bud elio ranką ",
pareiškęs: ,,buvome tikri , kad did žioji, galingoji Vokietija nepa kęs žydq ir
žydbe rnių grėsmė s kultūri ngai Europai ir kad bolšev ikams atei s atpildo
vala nda " .530
Ska mbėj o ne tik bendros, gerai žinomos daugel yje šalių antisemitinės frazės ir kaltin ima i. Spa ud oje pylėsi ir raginimai apr iboti žydus. Liepos
5 d. rašo ma : ,,Žyd q praeities ir dabarties „nuopelnai " mūst1 ekonominiam
gyve nimui , mf1sų tauti nėms pastangoms, mūsq tautos moralei yra tokie
žymūs, to kie akiva i zdūs, kad vien to užtenka teisingo atlygini mo išsiųsti iš
Lietuvo s visu s žy du si Birobidžaną ( ... ) arba suvaryti i liubliniškąji getto,
kur šie pat entu oti išna ud otojai valgy tq savo kru vinu prakaitu užsidirbtą
duoną ". Pagal au torių, žydai turi atsakyti už viską, jie „turi būti suvaryti i
darbo kuopas pr ie viešq jq darb q, kad bent dalimi prisidėtų prie atstatymo
to, ką ra udon ieji jtl d vasios tėvai jq pačitt ranko mis yra sunaikinę" .531
Nacionalistų įtakojama spa ud a rinko senas ant ižydi škas publika cijas, kaip ra šo liepos 11 d . z. Blynas, stengtasi spaudą maitin ti senomi s
Nacionali stti tal ka hitl erininkams / Red . E. Rozau skas, paruošė B. Baranau skas K. Rukšė nas. - Viln ius: Mintis, 1970, P· 30.
s19 l La,isvų verp etuose / / Drauga s (Chicago), 1981 m. rugsėjo 26 d . (kultūrinis
pri eda s); Akiračiai, 2001 m. sau sio mėn. Nr . l (325), P· 3.
s30 Į Laisvę, 1941 m . birželio 30 d .
.
s31 Apval yti liet uvit\ tautą nuo grybo // Į Laisvę, 1941 m. hepos 5 d.
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lietuvi t\ antižydi škomis publikacijomis , tačinu jns par enknnt taip , knd bū
tų paren gtos beveik vien krikščion iq demok ra tq arba „katalikq " autorių,
stengtasi taip kompromituoti gyve ntojq tarp e katalikq kunigus: ,,Mar geri ui
J.daviau įteik ti „N[aujajai] L[ietuvai) " iš „Lietuviq lai kraščio " nusira šytą
(1905 m. Peterbur gas), kunigo Šnapščio str. ,,Žydai ", uždėdama s antraštę,
kad tai yra „iš lietu viš kojo anti se mit zmo praeiti es" . Išna šoje pa žy m ėj au,
kad antisemitiz mo pi oni eriai, kitq neminiu , pav. Vysk. Valanč i a u s ir Pranaičio . Be to, da viau dar tr is ištraukas iš V. Kudirko s ir iš „Tėvynės sa rgo" .532Nacio na listai či a norėjo pa žymėti, kad antis emiti zmo prad inin kai
Lietuvoje buvo katalikq kunigai, jie siekė turėti kuo didesnę įtaką vis uom enėje. Tokia ir panaši n acionalistų ir krikdemq kova naciq oku pac ijos sąly
gomis nukreipė visuomenės dėmesį nuo svarbiq oku pacijos žalos, rez is tencijos okupantui klausimą
Spauda teisino priemones prieš žydu s, vis primindama sovietmetį.
Laikraštis „Į Laisvę " rugpjūčio 2 d . paskelbė tam metui būdingą straipsni,
pateisinanti antižydiškas okupantq priemones:
„Jau kelinta diena , kai Kauno gatviq pakra ščiais vaik š to žm onės
su geltonai s lopai s ant krūtinės ir nugaros. Kuri ne kuri atpa ž įstama esant
iš tq , kurie prie š metus ir dar vėliau armazuodami vaikščiodavo ša liga tviais, įžūliai versdami kitus praeivius kopti nuo šaliga tvio i grindinį . Be t
ne d ėl to nemandagumo jie dabar nuo šal igatvio nuvar yti. Dovy do žvaigždė išduoda juos esant tuos, kurie šimtus metų gyvendami tarp kitų ta utq
kaip virtiniai ~aukuose sugebėjo išsi ugdyti savy nesup rantamą, fantastišką neapykantą juo s priglaudusiai „gojq" tautai. Tą neapykantą pas mu s
žydai itin vaizdingai pademonstravo bol šev ikiniais metais: lietuvis, koktaus prisiminimo kupinas, i pa s tarą sias priemones prieš žy du s žiūri kaip
i būdą atsisk irti nu o tos gyventojų dalie s, kuri nepateisinamu, s tačiai nusikalstamu laikymusi yra netekusi teisės bendrauti su liet uviai s ir naudotis jq sve tingumu "SJJ .
Iš esmės raginantis naikinti žydus yra „Na ujo sios Lietuvos" vedamasis, pasirašytas inicialais P. Z.: ,,Komunizmui - ga las. Žydijai - ga las.
532 Z. Blyno dienora štis/ / LVOA. F. 3377. Ap . 55. B. 39. L. 36.
m Žmonės su geltonomis žvaigždėm is// Į Lai s vę, 1941 m. rugpjūčio 2 d . Nr . 35.
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Naujoji Lietuva , įsij ungusi i Adolfo Hitle rio Naująją Europą, privalo būti
švari nuo žydq , kad žydiškojo komuni stinio dumblo, ku riuo dar tiek yra
priterš tas Lietuvo s kra štas. Išnaikinti žydi ją, o kartu su ja ir komuni zmą,
yra pirm asis Na ujosios Lietuvos uždavinys", - rašyta straip sn yje „Lietuva
be žydų", beje, būtent tą d ieną, liepos 4 d., kai VII forte pradėta ma siškai
žudyt i areš tu otus ir laikom us čia žydus 534 • Galimas dalykas, kad tai nėra
vien papr astas sut apimas.
Policijos pareigūnai ga udavo aiškias vadovybės instrukcijas , įsaky
mus . Komunistt\ ar kom un i stuojančiq areštai, tardymai, ilgas laikymas kalėjimuose, jų suša ud ymai padarė žydų padėti beviltiška ta prasme , kad
įvairūs lietuviq sluo ksniai bu vo įbauginti būtent tq žiauriq ir kraštu tiniq
naujos val džio s priem onių, kuome t gyvybės atėmimas pasida rė itin dažnu
reiškini u.
Teroras prive rtė visuo menę pasida ryti labai atsargia ir iš esmės ne beveiksnia, nes ji nega l ėjo nieko atvirai par eikšti, protestuoti , apgint i. Tiesa, čia nebuv o niek o naujo - iki tol metus tylėta dantis sukandus sovietinio
režimo metai s, kai ger kles la i d ė tr ibūnose sovietiniai propagandistai, o so vietinė sp auda bjaurojo nepriklauso mybės pasiek imus ir buvusius valdžio je
žmones. Gyven tojai bu vo įbauginti, nes suimtq da ug, vyko tardymai , niekas nebuvo tikras dėl ateities.
Kalbant ap ie pirm ąsi as karo savai tes, bombardavimus, kariuom enės žygiavimą, rusų atsitraukimą re ikia pastebėti, jog absoli uti dauguma
visuome nės buv o izoliuota nuo informaci jos, ypa tingai pr ovincija, mitu si
gandais ir ž init1 nu otrupomis . Atsikū rusi adm in istracija ir ginkluoti aktyvis tti būriai, gaudami telefon u arba raštu instrukcijas iš Kauno arba iš nacių valdžios organq, kurios buvo papras tos ir aiškios, pasirinkimo neturėjo 
tiesiog vykdavo „va lyti teritoriją nu o komun istti ir žydų ", juos areš tu oti .
Netgi jeigu bu vo faktų , kad patys lietuvi t\ būriai naikino jtariamus komunistine veikla žydus , jie turėjo nur ody mu s, nes totalinės diktatr 1ros šalys e
veikė ir „is akyma s telefonu ".
Antisemitinė Vokietijos politi ka niekam nebu vo pas lapti s, nors net
paty s žydai, nekalbant apie lietuvius , negalėjo isivaizduoti, kad civilizuotos Vokietij os okupacinė valdžia brut aliai ir nega ilestingai organiz uos ir
534

Lietuva be žyd\Į / /N aujoji Lietuva.1941 m . liep os 4 d ., p . 1.

220

,,VOKIEČIAI PRIMETE LIETUVIAMS ŽYDŲ ŠAUDYMĄ"

ŽYDAI, LIETUVIAI IR HO LOKAUS TAS

vyk dys žydų na i kinimą . Ir žydai ga lvojo, ypa tingai papras ti mi este liq gy ven tojai, senesnės kart os žmonės, kad ateis ga l ir piktes ni , bet maž d aug
Pir mojo pasa ulinio karo tipo vokieč iai. Į ja u žinančiq apie artėja nčias grės
mes žydam s lietuviq perspėji m us, kad vokiečiai grei tai žudys mi es teliu ose
jie iš žydq išgirsdavo: ,,Kam lietuviai be reikalo gąsd ina vargš us žydus?';
Žydq bendruomenės mies teliu ose dėl karo veiksmų ta p o izoli u oto s viena
nuo kitos. Žinios ir gand ai apie toli mesni žydq lau kian tį li kim ą bu vo p rie štaringos , nelaimė bu vo nujaučiam a, be t pačiais baisia u s iai s ga nd a is bu vo
netikima, vi ltis žūd avo paskutinė. Vara nt žud yti, žydams bu vo me lu oja ma,
kad jie vedam i dir bt i ar panašia i . 1941 m. ru g pjū č i o 20 d. Nem e n čin ės žyda ms liep ta susir in kti pr ie m okyk los neva tai dėl si nag ogos sta tybo s, a te iti
su visomis šeimomis , pasiė mus d aiktu s. Tači au veda mi žy d ai p radėj o bėg
ti, apie ši mt as j ų pasislėpė. 535
Žy dam s tam tikras vilti s teikė tai, kad iš p ra d žiq ji e bu vo s uim ami
ne visi , o ti k jtariam i ko muni s tin e ve ikl a - taig i d a ug um ai a t rod ė, kad jq
gyvybe i ni ekas neg resia - bu s tik apri bojimai, ge tai - reikia ti k pas isa ugoti
ba ltara išči q ar apsk ritai anti žydi škai nu siteikusiq lie tu vi ų , kuri e ga li jžei s ti,
iško lio ti, a pip lėš ti. Pas ityčioj i ma s iš areštuotq komun is tiniq ve i kėj q pirmiaus ia irgi taikytas ne žydam s, o sovietini am s akt yv istams apsk rit ai. Taip
Jon iškyje poli cinink as Jona s Ožala s u ždraud ė komjaunu o liam s va i kšči o t i
šaligatvi ais, surin ko j mokyklos k iemą, vertė ju os d ainu oti ru s iškas d ai nas,
gulti , stoti, ei ti, ir taip kelias di enas. Vi en ą liepos se km a di en į ko mjaunu oliai bu vo surinkti , išrikiuoti į koloną, pri ekyje p as ta tyt as valsčia u s kom sor gas Vladas Rimkeviči us, kuriam į ranka s įk išo komp artijos vad ovo pave i ks l ą
su pr ipi eš tais ragais. Panašūs portr etai jteikti ir ki tiem s komj a unuoli a m s.
Kolona nu vary ta prie bažnyči os, iš kuri os pa plūdo d au g žmoniq. A ts irad o
tokių, ku rie tyčioj os i iš kolono s. Apėjus ra tą , p olicijos vi rši nin kas Sut kus
pasa kė ka lbą, kvi e tė vis us būti ištikim a is naujai vald žia i.536
Pasityčioji ma i vėliau jau teko vie n žy dam s, kai jie bu vo izo liu o ti
getu ose, surin kti į d idesniu s m ies teliu s. Veliu onoje pa rti zan ai va ry da vo
su imtu s žydu s m aud y tis į Nemuną. Da žnai jiem s liepd avo iki va nd ens
bėgti. Trys par tiza nai , tarp jų Vlad as Tomku s, Jur gis Ant ana itis , u žri šo

m Noch m ano Levito, Saros Ru da še vskos p arod ym ai 1946 me tais// LVOA.
F. 3377. Ap. 55. B. 135. L. 110, 112, 114.
536
V. Vaineikienės ir S. K ul iešienės paro d ymai// MŽL, 2 dali s, p. 244-24 6.
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virvę vietiniam žydui Or en kei ant kaklo, įstumdavo iki kaklo j upę, po to iš
upės iš traukda vo su virve ir vėl kar todavo tai po keletą kar tq.537
Pri eš organi z uoj amas žydų žudynes kai kur buvo sukviečiami s usirinkimai , kuriuose buvo mot yv uojama, kad žydai, kaip bolševikų talkin inkai, turi būt i iš naikinti. 1941 m. rugpjūčio viduryje Kėdainių miesto valdžia, surinkusi mie sto d arbuot ojus, tarnautojus tam, kad bū tų pasiruošta
akcijai prie š žy du s, davė žodį aktyv istui, buvusiam banko tarnau tojui Juozui Kun g iui 538 , kuri s savo kalboje pasakė, kad vokiečiq arm ija išvadavo
Lietuvą n uo nekenčiamq bolševikų ir Lietuva vėl taps savarankiška valstybe, kad vis q s usirinkim e esančiq užda vinys yra padėti vokiečiq val d žia i
įvesti tvarką, kad lietuviai Kėdainiuose kviečiami padėti sunaikin ti visus
suim tus žy dus , kur ie padėjo bolševikams įvesti Lietu voje sovietq valdžią.
Po tok iq kalbq b u vo renkami savanoriai rytojaus dieną ša udyti žydus. 539
Nebaud žiamuma s, noras įsiteikti naujai valdžiai skat ino žia urumą, sadizmą. Žiauriq faktų yra jvairiausiq.Jonavoje žyda i buvo plėšiami,
pareikalau ta kontribucijo s, o 1941 m. rugpjūčio 14 d. 497 vietos žydai ir 55
žydės buvo išve s ti j Giraitės miškelį ir sušaudy ti. Rugpjūčio 28 d. ir rugsėjo
2 d. ,,par tizana i" sušau dė dar 1556 Jonavos žydus. Vietinei miniai organizuoti vieši pasityč iojimai iš žydt \, pana šūs j slogia usią sapną - žydus p rivertė s ugria u ti savo sinagogą, liepta šokti ir dainuoti. Paskui v isus su va rė
į u pę. Liepos p askutinį šeštadienį iš v i s ų keturiq sinagogų liepė žydams
su nešti visas toras, kurias sudėjo ant knygq ir sudeg in o. Iš žydq lie tuviq
ba udėjai s udarė koloną, įkišo j ran kas nešti gipsinj Stalino biustą, kitiems sovie ti n i ų vadovq portretu s, procesija, turėjusi eiti miestelio gatvėmi s, buvo privers ta dai n uo ti žyd q daina s. Žyd ui Fridman ui buvo įteiktas kupin as
kaltinimq žydq tautai ra š tas, kurį jis turėjo garsiai perskaityti. Sov ietq por tretai buvo sumesti į laužą, o nelaimingieji žydai turėjo šok ti aplink ir dainuo ti. Viskam vadovavo lietuviq policijos vadas su pava ldi nia is, o pas ity č i ojimo orgij ą voki eči ai miel ai fotografavo ~0 •
M . Mi ckutės liu dijimas 1953 m. // LVOA. F. 3377. Ap. 55. B. 102. L.2-1.
S. Wie se nth a lio cen tro, OS! vykdytą JAV Kungio ka ltės tyrimą, getoizuojant ir n už udant Kėda i n it\ žydu s, rašė E. Zuroff: Efrnim Zuroff. Occupation:
Naz i Hu nter The Continuing Senrch for the Perpe tr ators of the Holocaus t. Hoboboken , New Jersey: KTAV Pu blis hing House, lnc.,1994, p. 72-83.
539 Edvardo M icei ko s p arody mai 1945.VII.14 d. LVOA. F. 3377. Ap. 55. 13. 156.
537

518 Apie

L . 112.
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Plungėj e baltara išč iai

„parti zana i", gra sind ami gi nklu , p rive rtė žy-

du s deg inti re ligines knygas (tora s), supl ešk ino a pe igin i rab in o a psia ustą,
vertė žydu s šokti bas omi s kojomi s ant liepsnoja nči o la užo. Sud egi nu s žydi škas knygns s ušaudė ant lau žo rnbinq ir senutę žydę, kuri p r ieši nosi
budeliam s. Po to prive rtė ke turi s vyru s a nt neš tuvq n eš ioti beproti žyd ą, 0
pri e sinagogos bepra smi ška i p erke ldin ė ti iš vi e tos i vietą a km e ni s 54 1 •
Neat siliko anti žydi škumu ir pasirod ę leidiniai, kn yg os. Jau 1941 m .
542
• Kn yg a s kirt a
sovietq repre sinei sistemai aprašyti , lietu viq suėmim as ir kankinim a m s atskl eisti, turėjo ry škq antižydišką pobūdi. ,,Kas gi būtq likę iš Lietuv os? Gal
čia kolcho znikai s būttĮ pasidarę tie komjaunuoliai ir komuni s ta i, kurie u ž
kolch ozu s agitavo? Visai ne . Visi tie ag itatoriai buvo žyd a i, o žy da s žemės
ūkyje nedirbo ir nedirbs. Mūsq gi kra šta s būtų užtvindyta s beasm en ia is
bol šev izmo vergais: kirgizai s, osetinai s, jakutai s, čukčiai s ir kitoki a is a z ijatai s . .. " 543 Pa brėžta, kad žydai komunistai proteg avo žydų pram onininku s.
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žydai ir pad ėkos tel eg ram as Stalinu i už tai, kad lietuviai išv eža mi, ta ip pa t
si untė žyd ai" . Ne t lietuvi ų tau tiniu s šokiu s šoko lie tu viška i ap sir en gusios
žydės, - dėstė ra šini o au tori us .545 A. Sniečkaus vedy bos su žy da i te ap rašy tos, ka ip „p aslapt ing os ran kos" pada rinys, kaip fakta s, kad be žydės ž monos ma ža sis Lietuvo s Stali nas netvirtai jautėsi. Vien šis fak tas ap ibe ndrin tas taip : ,,jei vyru i žydė, o m oteriai žyda s turi bū ti bolševikinės ištiki mybės
liudi jim as, ta i apie koki tautiškumą ir api e kokią tautinę resp u bliką bo lševi ki nėj e sa nt varkoje ga li būt i kal ba?" 546

5200 egz. tira žu išleista kn yga „ Raudona sis s iaubas GPU"

Taip l. Mes kupas , a ntra sis LKP sekretoriu s, paskyrė vieno tre sto vald y toju
stambų plutokratą žyd ą, paai šk indamas , kad šis Smetonos laikai s LKP rė
mė pinigai s, jei ne jis, partija nebūtų turėjusi lėšų propagandai. 544 Ž yda i
vaizduoti kaip antili e tuvi ška, rusifikacinė, bolševikinė jėga: ,,Paslaptin ga
ranka naikino vi sa, kas yra lietuvi ška. Buvo nusi stat yta, kad Lietuv os taryre spublikoje lietuviškai mokėti nereikia, kad lietuviq kalbą galima
dark yti kaip tinkam a, ka d net prekių etike tėse kiekviename lie tu viškam e
žod yje turi būti po tris žydi škas klaid as, kad istaigose lietuviai turi kalbė ti
rusiškai, o žydam s le isttĮ susikalbėti žydiškai, nes ir visi istaigų pareigūnai
binėje

buv o žyda i.
,'
Okupacinę bolševikų armiją sveikino žydai, mitingus šaukė žydai ,
rusišk as daina s gatvėje dainuoti pradėjo žydai, padėkos telegramas už „ išvadavimą " i Maskvą siuntė žydai, išvežamų lie tuv ilj sąrašus sudarinėjo

s,

•

Efros inij os Dambrauskaitės p a rody mai 1950 m .//

LVO A. F. 3377. Ap. 55.

B. 127. L. 19.
s., Henrik as Žag ari etis . Ra ud ona sis sia u bas GP U. Jos veikla a ps kritai ir sia utė
jima s Lie tuvoje / Ats. r e d. L. Ba l voči us. - Ka una s: Vai s i. Leidykl a, 1941 . 157 p.
543 Ten pat, p. 133.
s.. Ten pat, p. 139.

Pe r savo kelia s di ena s Vilniuje 1941 m. lapkričio p ra d ži oje propaga ndos min is tr as Gobbelsas buvo nuvež tas apžiūrėti ir Vilnia us getą. Štai
jo is pū džia i, p ilni pan iekos ta utinė ms m ažumom s:
„T rum pa i a p va ž iavus getą susidaro baisus vaiz das. Žy dai sutūpę
vienas p rie kito , š lykščios figūros, sun ku i jas pažvelg ti, ja u ne kalbant a pie
norą p risili esti. Žydai yra sud arę savo vald žią, i ku rios sudėti iein a ir jų
policija. Ji s tov i sarg yboje pri e įėjimo i getą, kur is iš mi es to pr ieinama s per
var tu s, ir ka ri ška i sa liutu oja . Prieš d ešimti me tų nebūč ia u nė susapn a vęs,
kad ta ip ga lė tų a tsit ikti . Geto ga t vėse d ykinėja bais ūs p adarai , k urių aš
nakt i nenorėčiau sutikt i. Žydai yra civilizu otos žmo nijos utėlės. Juo s reikia
kai p nors išna iki nt i. Kita ip jie v ėl prisiim s sav o jkyrlJ ir n em a lonų vaid m eni. Jeig u su žy da is elgsie si bru taliai, tada galėsi ja is a tsikrat yti. Kas žy dus
ta usoja, vėliau ta mp a j ų au ka " .5-17
Žydų kl a usim u pas teb im e ir anti komunizmą, suplaktą su ben d r u
istorin iu, kultūrin iu, soci al in iu ir ek onominiu an tise mitizmu . Pol icijoje antisemiti zm as di eg tas na cilj dvasia, rasiniais pa grindai s . Ta i liud ija Alytau s ap sk rit ies vi ršinink o ir po licijos vado kapitono A. Kras nicko-Aud roni o kal ba aps krities nuovadt\ viršinink q suvaž iavim e, liep os 16 d. , Alytuj e .
Štai kaip jis mokė p ava ld ini us:

„Voki etijo s int ere sai- mūsq interesa i. Kas pr ieša s Vokiet ijai, ta s ir
mum s. Žyd ija, ka ip išs igim usi tau ta, ku ri po p riedang a ra udo n os ios vėlia5
"
5
·••

s.i,

Te n pat, p. 142- 143.
Ten pat, p . 144- 145.
Go ebbe lsas Vilniuj e // Akiračia i , 2001 m . kovo mėn. N r. 3, p . 7.
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vos a ukščia u sio sadizmo prie monėm is nori paverg ti visą ž mo niją ir ją sugyv ulinti , vok i ečių tau tos Ftihr erio radikali om is priem onėmis ir labai greit
tva rko ma.
Reikia skai ty ti, kad ši tas kla u si mas jau išspręstas, tačiau a tsirand a
d ar vienas kitas liet u vis, net ir policin ink as, ku ris bando tą k l ausimą rišti
savaip. Aš jum sak au, kad šiuo klau simu dviejų nu o moniq nega li bli ti, turi
bliti ir yra tik vie na nuomonė, ji tur i bū t i visu 100 p roce ntų pildom a, ji
aiškiai apibrėžta Adolfo Hitlerio kn ygoje „Mein Kampf "( Mano kova). Taigi
žydas, būdama s did ž iau siu išnaudotoju , sa d istu , gcšef tinin ku, sa vanaud ž iu ir kultūros niekintoju , yra že miau sias iš visų žm oniq, tautų ir rasių; jis
n eg ali būti lyg iai traktuojama s, skai tomas su kitai s žmonė mis. Kas bendra uj a su žydais, kas p atarnauja žy dam s, kas tarpinin ka uja žyda m s nupirkti ma isto produktu s ar p a laiko vienokiu bei kit ok iu būdu žyd u s bei
lytini ai sa nt y kiauja , yra tautos išd avikas ir bu s skelbiama s gėdos lent ojestulp e, o vėlia u bu s ba ud žiama s. Pirm os e il ės pili eč i ai yra voki ečiai ir liet uvia i, gi antros eilės pil ieč i a i yra lenk ai ir ru sai, o žy dai y ra pa sk utini ai iš
8
visų tautų ; taip yra ir turi būti kiekvieno mūsų skaito mi ".5-1
Ragi nimll galvo ti rasiškai būta ir ne gaus ioje to me to sp a ud oje, tair šie momentai suve dami į bol ševizmą, kaip tai pa brėžiama stra ips nyj e „Ga lvokime ras iškai": ,,žydai veda beviltišką kovą su ger ma nų rase.
Sva rbi a usieji žydų įra n kiai Ry h 1os e yra bol šev izma s, o Vakaruo se - ma sonerija", - rašė vienas an onimas laikra štyje „ Į Lai svę" 1941 m. spalio 24 d .
num eryje.549
čia u

Visoje Lietuvoje naciai p latino plakatą, ku riame didelės raidės skelka d „Stali nas ir žy da i - tai yra viena didelė ni ekš q gauja". Plakate pa vaiz du otas g udr iai ir klas tingai be sišai p an tis žy d as, o teks te- žy dus kaltinanty s klausimai, į kuri u os stambiu šriftu surin k tas a tsa kyma s, kad dėl
visko ka ltas žyda s. Plaka te te ig iama, kad žydai a tnešė badą, ašaras ir žud y nes, pr ievar ta vo mo teris, si urbė ir spaudė prakai tą, buvo nepa so tinami
pinigais , sugriovė n am us, kankino NKVD rū si uose, su kėlė ka rą, kali n o
bė,

s<S1941 m . birželio suk ilim as. Dokumen t ų rinkiny s/ S ud a rė V. Brand išauskas,
p. 198.
s••Galvok ime ra siškai // f Lai svę. 194'1 10 24 d . N r. 106, p . l.
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milijonus žmonių stovyklo se, naikino maisto išteklius, pageidaujant Stalinui, sau p asiri nkda vo lengviausius darbu s, turėjo geriausius butu s, daugia usia rydavo, naikino mašinas ir įrengimus, derlių ir gyvulius, griovė
kelius ir t. t. Tokie plaka tai, tik išversti į kitas kalbas, buvo iškabin ti ir kitose
SSRS okup uo tose srityse.
1943 m . lietuvių kalba pasirodė keli tomai „Lietuvil\ archyvo" rinkinių, kuriuo se a tspau sdinti ir vertin gi sov ietmečio dokumen tai, atsi minimai, drauge ir n orinčių reabilituo tissovietmetyje iškilu sių asmenų atsipe rkamieji p askviliai, demaskuojantys
sovietų režimą, ideologiją ir
baud žiamqjl \ orga nų veiklą, represijas. Ta čiau tomuose nepaprastai daug
an tižy d iškos frazeologijos, sovietinio režimo sutapatinimo su „p asauline
žydija", žy dai s apskri tai. 1952 m. JAV paruošęs „Lietuvil\ archyvo. Bolševizmo metai " tomą spauda i, redaktorius Juozas Prunskis tuos ga usius antižy di zmu s nubraukė (.,šią medžiagą dabar per spausdinant teko kai kur
išleis ti v ieną kitą sakinį, kuris pateko dėl nenormalių ano meto knygos
leidimo apl in kybią. :;so - rašė jis įvade), ta č iau jq ir JAV išleistame tomelyje liko pakankamai .
Naciai ir jq talkininkai sukūrė net specialq antižydišką filmą, įgar
sin tą lie tu vių kalba. Filmas „Raudonoji migla" , niekinantis Lietuvos žydus , neva tai parodanti s jų bolševikinę, antilietuvišką veiklą, gali būti teisė
tai laikoma s antižydiško s propagandos pasaulinės klasikos pavyzdžiu .
1944 m . kovo mėnesį jis pradėtas rodyti Vilniaus ir Kauno kino teatruose.
Tiesa , a tsilaikę prie š sovietinę propagandą, lietuviai skeptiškai vertino ir pajuokė naciq propa gandą. Ji buvo reikšminga ta prasme, kad teisino a nti žydi šką poli ti ką ir leido pasiju sti teisiais, pasi teisinti tiems, kuriems
reikėj o pris idėti prie naciq politikos. Naciq propag andos įtakos nereikia
nei pervertinti, tačiau nega lima ir nu ver tinti.
Lie tu vit1 sp a ud os darbuo tojq talkininkavimas naciams rasistinėje
ir an tižydi škoje propa gandoje liudija, kad ir dalis inteligentijos parėmė nacionalsocializmą ir jam tarnavo, taip prisidėdami prie holoka usto vyk dy mo . Lietu vi q naci onalis tai, tarnau d ami nacit\ propagandos tikslams ir padėdami va ryti antižydišką, antirusišką ar antilenkišką propagandą, tiksliai
nežinojo, kad naciai visai nelaiko lietuvi t\ taut os vertos būti net suvokietia rch yvas . Uolšev izmo metai / Paruošė dr . J. l'run skis. - Brooklyn ,
N .Y.: Tėvq p ranci škomt spa us tuvė, l952. - 436 p .
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narnos rasinių bruožų. Reicho okupu ott1 ryttĮ kra štq mini steri jos rasi nės
poli tiko s skyria us vir šini n kas E. Wetze lis 1943 m . parengė dir e kt yvas, kuriose reko mendavo es tu s ir latvi us, ka ip tin ka mu s rasiškai ge rm a ni zu oti , 0
lie tuvių

ta u toje aptiko Vakar q Az ijos rasės b ru ož q, ta igi nem až ai žy di ško
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da r vienas žy d as gy dy tojas nu sinu od ijo su visa šeima. 553 Žy d ai vaiko mi iš
eiliq pr ie pa rd uotuv iq, are štuojam i, varo mi i ka lėjimą, saugumą, Vll fortą.
Birže lio 28 d . Ka un o karo komend antas Jurg is Bobe lis paskelbė, kad

kra ujo priemaišą Iš lietuvių tinka mesni ge rmani zuo ti buvo tik žemaičiai, 0

iki 22 val. bū tina a psirf1pinti leidim ais ginkla ms laikyt i, kur iuos išdu od a
Kau no karo komendantūra. Sulaiky ti su ginklais be leidimq bus baud žia mi

ki ti lietuviai, kaip art imes n i ras iškai g ud a ms, reko mend u o ti su vo kie tin ti

iki mir ties ba usmės, 554 kad nuo šio l d raud žia ma dėvėti iva irias buvusias

a trenka nt a tskira s lie tu viq gim ines .551

(liet uviškas ) u ni for mas .555 Kitą dieną komenda ntū ra pra nešė, kad prie jos
formu ojam as Taut in io darbo a psa ugos (TDA) ba talio nas.,, Visi ta urūs lietuvi ai, nori ta rnaut i tam bat a lione, kviečiami iki š. m . bir želio 29 d . užs ir ašy ti Kaun o ka ro komen da ntūroje, Ged imin o g. 34 < ... > Pri imami ta rnavę

j žyd11 izoliacij a
Okupac in ė

val d ž ia, pa naudoda ma

l ie tuvių mies tų a dmini s traciją ,

policiją, vykdė

žy d q izo liavi m o nuo kitq politiką, aprib od a m a jq teises ir
lai sves . Tuo pat metu labai ko mp likavos i žydų ryš iai su krik ščionim is, p agal bos sut eiki mas , su sižinojim as . Žy d a i, užda ro mi i la ikinuos iu s ge tu s ir
stovyklas , daug sun kia u ga lėjo bendr auti su ka imyn ais, pr ašy ti paga lbos,
in formuot i api e esamą padėti . Žyda i m atė da u giau s ia tik lietuvių poli cinin kus ir par tizanu s, nes žy dq izoliav imo politiką buv o sten giam as i d a ryti
lietuv ių vie šosios p olicijos, pagalbinės poli cijos ra nk omi s .
1941 m. bir želio 24 d. Kauno karo kom end ant as pulk . Jur gis Bob elis
įsakė visiems policijos nuovadų virš inink ams ir

i tas

pačias

policijos va ldinin ka m s grįžti
pa reiga s , ku riose jie bu vo iki 1940 m . bir že lio 15 d ., t. y. iki

sovi etų ok up acijos. Šaulių būritĮ va dam s ir jų padėjėjams įsakyta or gani-

z uoti šau liq bū rius t ose pa t vie tose ir būs tinėse, kur jos bu vo iki sov ietų
jsive ržimo . Visi ša ul iai turėjo tu oj p at pr is ista ty ti savo būrių vadam s ar jų
padėj ėjams. Valdiš kų ir pri vačių na mų sav inink ai ir kiem sa rgi ai turėjo žiū
rėti, kad juose nesislapstytų sve timi as men ys552 • Žy da ms uždr a u sta va ikščioti nu o 23 iki 5 val. ryto. Panaš us jsa kyma s išle istas bir že lio 27 d . Vil-

nia us srit yje, kur i p asira š ė Kostas Kalend ra, vidau s r eika lq tva rk ytojas.

ak tyvioje tarn yboje karinin kai, pu skarinin kiai ir eiliniai. 556 Nei jok ios demagog ijos, kad čia bus Lietuvo s kariuomenės pradmu o ar p ana šiai. Vokiečia ms d abar ja u bu vo na ud inga nu ginkluoti LAF'o gin kluotus b ūrius, tiesiog iai di ktuo ti sav o val ią ir duoti isaky mu s, be to, įva i ria usio pl a uk o ir
elgesio pa rt izanai , atro do, jsipyko , tvarkos nebu vo, reikėjo policinės karinės fo rmu o tės, ku rią būtq galima na ud oti bet kokiems užd av inia ms. Supra nta ma, kad i ba tal ion us eina nt ys prad žioje nega lėj o num anyt i, kur jie
bu s pasiq sti ir ko kie ms uždaviniam s vykdyti , juo labiau kad ta i bu s tik
naciq u ždav ini a i.
Tai su k il ėlit1 b ū riq likvidav imo ir policijos batalionų kūri mo pra džia. Tam d arbui J. Bobelis pas kyrė rū pintis pulk. A. Butkūną, pul k. J. Vėb 
rą - apg inklavi mu , mjr. A. Bikna iti - batali ono ir komendan tūros eta tų su darymu , sargy bt\ reikala is. Tas kla usimas buvo sud erin tas su vokiečit\
politin e ir ka rin e va dov ybe , batali ono nariai tu rėj o ne šioti ant kairės ra nkos baltą ju ostą su ra i dėmis „TDA". Liep os l d . pul k. A. Butkūna s pa ski rtas bat aliono vadu , kuri s liepos 3 d. pa tvir tino 38 kar inink us, nuro d ydamas jų pa re igas. Liepos 4 d . batalio ne jau bu vo 724 p u skar in inkiai ir
kareiviai.557
Ba ta lione bu vo 5 kuop os, liep os prad žioje pradėta for mu oti 6-oji.
Bata liona s sa ugojo sv a rbiu s kar iniu s ir stra teg iniu s obj e ktu s, dažnai

Birže lio 29 d. E. Kutorgienė di enor a štyje pažymėjo, kad kol egos žydų
gy dytojai va karais bijo d irbti tuščioje klinik oje, virš kuri os durų jau pa kabintas užraša s „M es su žy d a is n ed irb s im ". N u sinuodij o ir mirė dr. Ipp as ,
'" A rūnas Bubn ys. Vok ieči ų ok upuo ta Lietuva, p . 552-5 54.
"' MŽL, l d alis, p . 67.

"' CVA. F. R- 1390. Ap. l. B. 137. L. 19.
'" CVA. F. R- 1444. Ap . l. 8. 6-8. L. 25.
"' CVA. F. R- 1444. Ap . l. B. 6- 8. L. 36
, ,. Ten pat, l. 35.
"' Stasys Knezys. Kauno karo ko menda n tūros Tauti ni o darbo batali onas 194 1 m.
l Į Genocida s ir rez istencija (Vilniu s). 2000 m. Nr. l (7), p . 130-13 1.
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vykdnvo i „ valymo " operacijas Kauno npskrityje . Tačiau dvi kuopo s netrukus atiteko vokiečiq einzatzkomandom s. Viena paskirta snugoti VII forte
s uimtiems ir s uvnrytiem s čia žy dnms , kita - prie Ham anno skrajojančio
būrio, būtent jis naciq labiausiai panaudota s žydq žudym o akcijoms .
Pirm osiomis karo savaitėmis daugelio žyd q ir lie t-uviq veikla sov ietbuvo tirinma , niš kinanti s jų praeiti sovietinės okupacijos metu , tačia u tai lietė tik komunistnvusius . Aktyvistai didesni dėmesi s kyrė žydams,
reikalavo apriboti jq gyvenimą, perimti žydų t-urtą (npie tai plačiau kitam e
mečiu

sky relyje).
Liepos 3 d. Vilijampolės partizanų štabas rašė Kauno komendantū
rai, pra šydamas išduoti Vilijampolės š tabo part iza nam s ginklq ir leidimų
jiems laikyti , jtĮ butų ir še imq apsaugai „nuo grižtančių ir keršta ujančiq
žyd tĮ komunistų, policija mū s q apsaugo s reikalq dar nes ut varko", -sakoma rašte, prie kurio pridedamas sąrašas gauti pistoletams. 558 Matyt, kad
saugumo ir policijos daryti t-uometu tyrimai buvo vykdo mi dėl to, kad bu vo
gaunami s kundai iš gyventojq. Taip liepos 3 d. Prienų nuovadai Jona s Jonyka ir Arkadijus Tichomirovas parei škė, kad savo namuo se yra žy mu s
komunistas Netelis Veksleris, sėdėjęs kalėjime už komunistinę veiklą, so vietmečiu sk undęs žmones sovie tq saug umui , grąsindavęs gyventojams,
kurie jam nepatiko, sakyda ma s: ,,aš jums rasiu gerą vietą". 559 Prienų nuovados ribose buvo suimti ir nusi ųsti į Marijampolės kalėjimą liepos mėnesį
36 asmenys, iš jų 21 žydas. 560 Lazdijuose žydas Šolomas Ry baka s paliudijo, kad Meilacha s Lipskis (taip pat žyd tĮ tautybės) nuo mažen s buvo palanku s socia lizm ui, komunistinei idėjai, sutiko Raudonąją armiją kaip išlaisvintoją ,

akt yviai Jankė vis us sov ietq rengtus mitingus. 561 Pat s Lipskis,
tard omas lietuvių sa ugumo valdininko, išsigynė buvęs LKP nariu, paaiškino t-urėjęs nuosavą skardi ninkq dirbtuvę Lazdijuose ir tebuvęs tik MOPR'o
nariu, taip pat buvo istojęs i profsąjungą, sovietq sa ugumo organams tebuvo įskundęs tik du vieto s žy du s.562
si. Raštas Kauno komendantūroje regi struota s liepo s 8 d . Pulk . J. Bobelio re zoliucija ši kartą neigiama : ,,Negalima" / / Ten pat, l. 72.
"' Prane šimo policijai protokola s / / CVA . R- 704. Ap . 2. 13. 5. L.l.
"" Ten pat, 1.5.
s., š. Ryba ko parodymai policijai 1941 07 17 d . / / Ten pat, l. 2.
561
Valstybės sa ugumo policijo s jaun . valdininko Antano Gaiga lo 1941 liepos 23 d.
surašytas M. Lipskio apk lau sos protokola s / / C VA. R-70 4. Ap. l. 13. 9. L. 2- 3.

m
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Daug kur dokum entu ose apie tiriamu s žydu s parodymai panašūs
užėjus ru sams priklausė LKP, už komunistinę veiklą paskir tas elektros sto -

ties, malūno ar lentpjūvės komisaru, daly vavo mitin guose, vertė tarnautojus įsirašyti i profsąj ungas, MOPR'ą, girdavo sovietinę santvarką, Raudo nąją armiją, lankydavo si NKVD pa stat e. 563 Tai nereiškia , kad lietuviai
specia liai skųsdavo policijai tik žydu s. Antai Alytaus apskrityje suėmus
Angenickienę-Bielostockaitę, dukrą Mejerio, kaipo kaltinamą komunistine
veikla, liudininkas lietuvis parodė, kad sui mtoji „ prasidėjus mūsų valstybės krizei ir bolševiktt okupa cijai, pergyveno tą laikotarpi su bai me. Vėliau,
kaipo turtinga , norėdama ap saugoti savo turtą, pradėjo vietiniam bolševikam pataikauti. Tais s umetima is jstojo i MOPR 'o sąjungą, bet gailėjosi
buvu s ios Lietuv os. Paskutinėse dieno se, kuomet bolšev ikai vežė lietuvius
[i Sibirą], jos vyras kaipo gydytojas vežė lietuviam s į vagonus maistą, vaistus, o iš jq atve ž davo laiškus. Šį išvežimą ir pati Angen ickienė laba i skau džiai pergyveno ".564 Atrodo , kad tą kartą moteri s buvo paleista.
Tačiau kita žydė, kal tinama komunistine veikla , Michlė Jachilčikai
tė, Pri em 1maisto parduotuvės kasininkė, aktyviai komunistavusi, apsktĮS
ta, kad nesutiko leis ti nu s ipirkti mėsos gaminių išvež amiems i Sibirą lietuviams. Jachilčikaitė, remiantis tok iais liudijimai s, policijai juos patikrinus,
buvo suimta , apklausta sa ugume , kur prisipažino , kad komunistų idėjos
jai patiko ir tai sa ntvarkai bei politikai ji visuomet pritardavo , dėl to jstojo i
komjaunimą. Po bylos išty rimo ji pristatytai Marijampolės kalėjimą . 565
Šie faktai liudija, kad kai kuriose vietose policija , saug umo valdininkai elgėsi kaip nepriklausomos Lietuv os laikais , pagal jstatym us tirdami gaunamus sk undu s, kaltinimus dalyvavus sovietinėse insti tuc ijose ar
kokia nor s forma bendradarbiavus su sovietine va ld žia .
ŽydtĮ apribojimai sekė vienas po kito , juos leid o vokiečitĮ komendantai, kartojo lietuviq burmistrai ir apskričiq viršininkai . Panevėžio žydai iki liepos 11 d . Panevėžio miesto komendanto jsakymu persikraustė i
~ Broniau s Žuka us ko parod ymai apie Miche li Levinzoną , Lazdijq gyven toją//

CVA. R- 704. Ap . t. B. 8. L. l.
"' Jur gio Stnrkau s parodymai apie suimtąją Angenickienę 19410720 d .// CVA.
R- 704. Ap . l. B. 7. L. 8.
'6.1 Pnrodymai apie kaltinamo sios komunis tinę veiklą, jos apklausos dokumenta s,
policijos vachmis tro išvada ir kita med žiaga, komjaunim o kuopelės s usirinkimlJ dokumentai / /Te n pat. L. 18-22.
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specialiai jiems skirtą kvarta lą. Iš savo rajono žydams išeit i draud žiama, iš

keleivi n į susisiekimą Kauna s-V ilkija s u reikšminga pas taba „Žydai gar -

jt\ buvo atimami miesto val dybai radijo ir fotoapara tai, rašomosios mašinė

laiviai s neveža mi". 572
Žydų apribojimai sekė vie nas kitą. Hansas Crameris, Kauno mi es to
kom isaras , liepos 28 d . paskelbė, kad gyventojams žydam s draudžiama
naud otis ša ligatv iais, eiti dešiniu kraštu, vienas po kito. Žydams uždrausta naudoti s v isomis pasivaikščioji mo bei poilsio vie tomis ir v iešaisiais parka is bei skverais, vieš uoju tran spo rtu , kai kur turėjo būti parašyta: ,,Žydams draud žiama ". 573 1941 m. rugpjūčio 4 d. vis us ap ribojimu s žy dams
išdėstė Kaun o apyga rd os ko misaras Arno ldas Lentzenas. Tą pat dieną laikraš tyje „Į Laisvę" rašo ma:
,,Tuo būdu žy d ai atskirti nu o visu omenės ir palikti savo pačių darbui . Tok s žydų sutvark yma s mum s atrodo svaigus, naujas. Taip ilgai žydų
išna u dojami , mes pagaliau išvysi me miesteli be žydų, prekybą be žydų makl erių, pirkimą be derybų ir kainų nuderėjimo" .574
1941 m . rugpjūčio 13 d. Ostl ando Reichskomisaras Hinr ichas Lohse
išleido laikina s direkt yvas dėl žydų, pažymėdamas, kad žyd ų kla u s im o
galu tini s s prendima s Ostlando teritorijoje bus sude rintas su jo instrukcijomis, pa ske lbtomi s liepos 27 d. Kaune. To lim esnės priemonės prie š žyd u s
vykdomos, ypa tingai saug umo policijo s, sekan t jo paties žodinėmis ins truk cijom is, k u rios n ėra pakei čia mos dabar duodamų laikinųj q direktyvų. Tai
daug iau tik s las garantuo ti laikinas di rektyvas, kur kaip ilgai tolesnės
priemonės ga lu tiniam sprendimui nėra gali mos, o minimalios priemonės
bu s vykdo mos generalinių komisarų arba gebie tskomisarą 575 Direktyvomis H. Loh se a pibūdino žyd o sąvoką, mišrios kilmės žy du s, nus tatė jų
registraciją, identifikaciją, jud ėjimo ir transporto apribojim us, vieš q vietų
lan kym us, mokymąsi, koš erinį g yv uliq skerd imą maistui, gydytojams leista tik p atarti , o ne gyd yti, užsiimti verslais ir prekyba , gyventi svarb iose
vie tose, tvarką ge tu ose, ėmimo i darbu s principus. Didelės teisės reguliuojant tolesn į žy dq likimą s ute ikto s gebietskomisarams. 576

lės

ir dauginimo

priemonės. 566

Apie žydq teis iq

atėmimus,

ap ribojimu s ir

represijas plačiau rašoma V. Brandišau sko knygoje .567
Liepos 13 d. Kaune jvyko posėdis - tarp žin yb ini s pasitarimas

dėl
žydq perkėlimo i Vilijampolę- Kauno geto steigi mo. Dalyvavo Kauno karo
komendantas kpt. Stasys Kvieci nska s, jo pava du o tojas pulk . M . Kalma n tas,
miesto bum1istras K. Palčiauskas, saugumo departamento dir ektoriu s V. Reivytis, po licijos departamento direktorius I. Taun ys, Kauno policijos vadas
Kęstutis

komendan tūros

Renige ris ir Kauno

organizaci nio s kyriau s virši-

ninkas majoras Biknaitis. Pa sitarus dvi vala nd as nutarta išleisti ins trukci -

i

ją dėl kėlimosi Vilijampolę, kurią tu rėjo

paruošti Kauno poli cijos vad as, ir

568

miesto burm istro įsakymą.

Liepos 15 d. Marijampolės apskrities viršininkas V. Go šta u tas

įsa kė

mieste ir apskrityje žyda ms nevaikščioti centrinėmis gatvėm is, lan ky ti viešas vietas, pirkti maistą tik specialiai nurody tose parduotuvėse, ne š ioti geltona s žvaigždes, naudoti nežy dq darbo jėgą.569 Šiauli u ose panašūs potvarkiai

dėl žydų

įsakymu

visi,

juos

p askelbti

- liepos 23 d . Apskrit ies vi ršin in ko

pabėgę iš miestelių žydų tautybės

su grįžti , privalėjo

vaikščio ti

vėliau

nešioti Dovydo

žvaigždę,

as menys, neturėj o teisėsi
viešose vie tose jiem s leis ta

nu o 6 val. ryto iki 20 val. Iki rugpjūč io 15 d.

persikelti gyventi i valsčių viršaičių ir miestq
likviduoti savo

nekilnojamąjį turtą, kurį

m ies teli ų

b urmis trų

žyda i tu ri

nu rod y tas vie tas,

turi pe rimt i savivaldybės. 570

Kiekvienoje gyvenimo s rityje žy dq la u kė su varžy mai - liepos 16 d .
Maisto pramonės valdyba išsiuntė aplinkrašti visiems m ies tų bu rmi s tr ams
ir viršaičiams atlikti gyventojų surašy mą ir n u s taty ti, kok ios yra ma is to
reikmės. Pažymėta - žydų tautybės

šyti atskirai.

571

Liepos 18 d.

žmo ne s nuo

Laivininkystės

kitų piliečių

direkcija

reikia su ra-

paskelbė

ati d a rant i

5n

566

MŽL. 2 dalis, p. 186.
567 Valentinas Brandišauskas. Siekiai at kurti Lietuvo s vals tybi ngumą, p. 140-146 .
566
Pasitarimo protokolas // CVA. F. R-1444. Ap . l. B. 6-8. L. 60. To liau by loje
eina Kauno žyd ų sąrašai.
569
auja gadynė, 1941 m. liepos 19 d., Nr. 8.
510 MŽL, 2 dalis, p. 225-226.
571
CVA. F. R-1444. Ap. l. B. 13. L. 161.

CVA. F. R- 1444. Ap •t. B. 13. L. 157.
m Į L aisvę, 194'1 m. liepos 28 d. , 1 r. 32.
m Žydai sut vark yti / / Į Laisvę, 1941 m. rugpjftčio 4 d., Nr. 36.
575 Docum en ts on th e Holoca ust. Selecte d Sources on the Destruction of the
Jews of Ger man y and Au stri a, Polan d, and th e Soviet Union. Eight Edi tion.
Ed i ted bu Y. Arad , l. Gutm an and A. Marg aliot. - Jeru sa le m:Yad Vas h em,
1996, p. 379.
576
Ten pa t, p. 380- 383.

·232

ŽYDAI, LIETUVIAI IR HOLOKAUSTAS
Tauragėje

apskrities viršininkas V. Mylima s 1941 m . rugsėjo 6 d .
,,pagal žydų klausimo tvarkymo re ikalu iš ap ygar dos komisa riato" nur odymus įsa kė Tauragės burm istru i, va lsčių virša ičia ms ir policijos nu ovad q
viršininkams izoliuoti žydu s visoje apsk rityje vienoje vietoje, žy dam s išsirinkti jų tarybas, nešioti geltoną Dovy do žvaigždę ir stovyk lose, užd ra usta
žydams rodytis viešosiose vietose, liept a kon fisku oti jų turtą, siųsti ju os į
darbus. Lietuviams uždra usta lank ytis žyd q stovy klose, įėji mą į s tovyklą
saugoti lietuvių policijai ir kitus apr ibojimu s žyd ams.577
Rugsėjo 15 d . V. Kutorgienė d ienoraš tyje atp asa kojo skelbimą lietu viškai, kuri ame teigiama, jog proti ngi žmonės vengia kontak tų su žyd ais, jų
yra dauguma, tačia u galim a matyti, ka d eid ami į ge tu s ir iš ge tų žy d ai
sura nd a kontaktų su atsk irais lietu viais, tod ėl užd ra ud ži ama ne žy dam s
palaikyti bet kokia forma kont aktus su žydais, netgi paprasčiausius pokalbius
tarpžyd11ir nežydų (išskirta Ku torgienės), taip pat draud žiama pr ekiauti su
žydais. Vokiečių ir lietuvių pagalbinė po licija nutrauk s visus kontaktu s
tarp žydtĮ ir nežydų . Nesilaikan tis šio įsakymo bu s žiauriai nubau stas. 578
Visi aut oriai, rašę 1941 m . istorijos klausima is, pastebėjo lyg iš gausybės rago pasipylus ius Lietu vos žydų aprib ojimus. Ta čiau reikia pažymė
ti, kad tie apribojimai iš kitos pusės draudė lietuvi ams bendrauti su žydai s L..uttai grėsė bausmės. Tai nepaprastai apsunkino psichologinę žydų situacij ą ir są lygas, kad lietu viai galėtų suteikti jiem s pagalbą. Ginkluoti būria i
buvo vadinami įvairiai: ak tyvistais, parti za nais , aps aug os būriais, pa galbine policija, kai kur- Tautinės darb o aps augos būriais . Dėl toki os painiavos tas pa ts dalinys įvai riuose d okum entuo se buvo vadin amas nevienodai, o pagal vokieči ų nurody mu s jie turėjo nešioti baltu s raiščius. Tvarką
palaikantys TDA pa reigūn a i privalėjo nešioti raišti su už rašu „TDA ". 579
LLV pakvietu s bu vusius policijos darbu otojus grįžti į ankstesne s pareigas ir sąžiningai dir bti, i tarnybą atkuriamoje policijoje grįžo api e 3 000
asmenų, arba daugiau kaip 40 procentų nepriklausomybės metais buvusių
pol ici nin kų . Kitas vietas užė mė jau na cionali stai ir akty vistai , LAF'o ar
Lietuvių nacio na listų par tijos iškel ti asm enys . Lietu vos policijos va izdas
pakito - jai dirigavo Vokie tijoje p rieš kar o pradžią gavę nacion a lsocializ-

l

'" MŽL, 2 dali s, p . 277- 278 .
" " Documents on th e Ho loca ust, p . 405.
579
Petra s Stankera s. Liet uvi ų poli cija 194 1- 1944 me tai s, p . 126.
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mo „universitetų" pamokas V. Reivy tis, S. Čenkus, A. Lileik is ir dau gelis
kitl.! a u kštesn ių pareigūnų Lietuvos provincijoje. Liepos 10 d. vidau s reikalų minis ter ijos Po licijos va ldybos vadovybė išpla tin o apskriči q po licijos
komp le ktavi mo pr incip u s.580 Išskyrus išimtis, vietos po licija, kaip kartais
tv irtinama memuarinėje li teratūroje, nepuolė žydtĮ tautybės gyventoj ų.
Dalis suimtųjtĮ, kaltinamų komu nistine veikla, kom uni stavimo fa ktams pas itv irti nus, aktyvistų, nacionalistų da žnai buvo sušaudomi. Ta ip
Raudondvario nu ovados viršin ink as 1941 m . liepos 5 d. raš te Kaun o apskrities policijai pra nešė, kad 9 asmenys yra pavojing i vokiečių ka riuomenei ir vietos gyv ent ojams. ,,Jie visi pasižymėjo veik dami raudo nojo teroro
naud ai ir skųsd ami kom uni stinei valdžiai nekaltu s Lietu vos gyven toju s.
Šiuos as menis bū tinai reikalinga skub iai izoli uoti, nes, kaip da bar pas tebima, jie kažkam rengiasi-laukia ." Ant rapor to aiški rezoli ucija: ,,Kau no ap.
V-kui. Prie pirm os progos likv id uoti. (pa s.) Čenkus 7 / Vll " .581 Ši reikalą
ilgai tyrė sa ugum as. Liepos 25 d. II rajono saugum o vald inin kas V. Gramša
pranešė Valstybės saugu mo policijos Kaun o apygardos virš inin kui , ka d
„su nuova d os viršinink u dėl raš te išvardin tų asmen ų pasi kalbėta. Da lis su
liudininkų parod ym ais jau yra suimt a ir pristat yta Saug. D-tan. Apie kitu s
į ta ri amuosiu s nu ov. Viršinink o yra renkam a medžiaga ir su medžiaga ir su
liudininkq pa rod ymais bu s pristatyti Saug. D-tan.""" Ir lietuvių suė mimų
mastai buv o d ideli. Lietu vos kalėjimuose nu o 1941 m. liepos l d. kalėjo 3456
vyrai ir 563 moterys . N uo liepos l d . iki 1942 m. sausio l d. i kalėjim u s b uvo
pasodinta 23 502 vyrai ir 2 857 moterys, išleista 21 43 vyrai ir 2 670 mo terų. 583

a tk[Į rė

Tu o tarpu dali s lietuv ių karininkų, va din am ieji vo ld em arin inka i,
„Ge lež inio vilko" orga nizaciją, ku ri Lietuv ių n aciona l is tų par tijai

Petras Stan kera s. Lie tu v it\ polici ja naci tĮ ok u p acijos me tais 1941- 1944 (Or g ani zaci n ė struktft ra ir personal as ). Dak taro di se rtacijos san trauka. - Vilniu s,
2000, p. 6.
581 Prane šimo p atv ir tint a kopija. Rašte nenu rod o ma, kad dau guma šit 1 kom u n istavu siq asm ent \ y ra žyd ai, tač iau tai rodo jtĮ pavardės ir va rda i: Le iba Ra ib šteina s, Zelm anas Min ska s, Leiba Kvieskina s, Dov yda s Levin as su še im o mi s,
Chaim as Kv ieskina s, Choda činskas Prana s, Janke lis Chajeta s, Chajetienė (lci ko žm ona) su vai kais, vyra s ar eš tuotas ir Riva Vo l sč ikienė / / CVA . F. R-472 .
Ap. 1. B. 362. L. l.
582
Ten pa t.
583 Arū nas Bubn ys. Vok i ečitJ ok u p uota Lietuva , p . 250- 251.
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turėjo tapti ginkluota orga nizac ija, gal panašia į vokiečių naci ų SA (Stu r-

mabteilung) arba į SS (Schu tzs taffel der

SAPD). ,,Gelež inio vilko " vadu

Civi lfervalt un go įvedimas, LLV veiklos nutraukimas

reiškė lūžį lie-

tuvi ų ir vokiečiLĮ sa ntykiuo se, pradėjo burtis antinacinės rezistencijos

gruLiberalai, palikę LAF'ą, 1941 m. rudenį pogrindyje

pradžioje buvo pulk. Anta nas Gaušas , vėliau - kap. Ignas Vylius-Vė lavi

pės ir organizacijos.

čius.

atgaivino Lietuvos Laisvės kovo tojq sąjungą (LLKS), katalikai susibūrė į
LietuviLĮ Frontą- LF. Lapkri tį pogrindyje pasirodė liaudininkq leidžiamas
pogr ind inis laikraštis „Nepriklausoma Lietuva", daugėjo lapeliq leidyba
ir platinima s. Jei liberalai laikėsi nacių okupacijo s a tžvilgiu b ekompro m isinės taktikos, LF taktika naujo oku panto atžvilgiu buvo nuosaikesnė. 586 Atsikūrė ir senLĮjų politinių pa rtijų pogrind žio grupės, o rganizaci jos. Pagrindini s kovos meto d as bu vo antinacinė agitacija ir propaganda prieš n acių
okupacinę pol itiką- mobilizacija s į Vokietijos kariuomenę ir priverstinius
darbu s, žemės ūkio prievo les, kultūros suvaržymus, kolonizaciją ir german izaciją, vykdyti ekono minio sabotažo aktai. Gausi antinacinė spa uda ir
visuomenė sėkmingai bo ikotavo lietuvių SS legio n o sukūrimą, po kur io nacia i pradėjo gausi u s areštus, uždarė universitetines mokyklas ir kelia s lietuviq gimnaz ijas, grupę inteligentų suėmė ir uždarė į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Tačia u lietuviq an tin acinis pogrindis ilgą laiką turėjo didelį
trūkumą - nesisekė s ud ary ti p ogri nd žio organizacijos centrą, derybos tarp
ski rt ingos politinės pakraipos grup ių buvo ilgos ir nevaisingos. Žydų likimu i tai buvo itin nepalanku, kadangi lietuvių antinacinis pogrindis masinio žydtĮ n aikinim o metu , 1941 m . vasaros pabai goje ir rudeni, tik formavosi, todėl nega lėjo ir nebu vo pajėgus su rengti bent kiek organizuotų grup ių
padėti Lietuvos žy dams.

Voldemarininkai buvo daugiausia karininkai (K. Matulevičius, V. Sta-

nevičius, P. Skurauskas, V. Ivanauskas,
čius, J. Pyragius, S. Puod žius,

S. Kviecinskas, l. Vylius-Vėlavi

J.Matulevičius, kiti buvo

savo nusi s tatymais

artimi jiems - A. Gaušas, M. Kalman tas, generolai P. Kubiliūnas, T. Daukantas ir kiti). Krikščionys demokratai
Konfrontacija

aktyvistų

turėjo

savo

gi nkl uotą organizaciją.

tar p e, varžy ma s is tarp

naciona l istų-volde

marininkų ir „ka talikų" - krikščioni LĮ demokra tų stiprėjo,
cionalistų

jaunieji

nes

Li etuvi ų na-

pa rtija buvo nepatenkinta , kad LAF'e ir LLV daugumą s udar o

krikščionys demokratai, literatūroje nere tai įvardijami

likai". ,,Katalikai" nenoriai dalijosi

vietinės

kaip „kata -

val džios postus ir s u ta utinin -

kais, ragindami juos „pailsėti" po kalėjimų, tačiau ats tumdami nuo kėdžiLĮ
tos valdžios, kurią leido turėti savo rankose okupantai. Nacionalis-

dalybų

tus tai siutino, jie buvo nepatenkinti vadovavi mu , LLV reikalavi ma is vo kiečiams

pripažinti ją būtent dabar, o n e karo pabaigoje. 1941 m. liepos 23
,,Geležinio vilko" nariai, Gesta po remiami, s urengė perversmą

naktį į 24 d.

ir pa šalino Kauno

vadovybę, norėdami

paimti

vo rankas. Tai buvo parankiau naciams , kurie

visą lietuvišką va ldžią į

perversmą rėmė. TDA

sa -

batalio-

no 3-ioji kuopa, vad ovaujama !eit. J. Barz dos, pa ša lin o komendantą J. Bobelį - nauju Kaun o karo ko mend antu tapo kap. Stasys Kviecinskas, TDA
bataliono vadu -vie toje Andriaus Butkūno p as kirta s maj o ras Kazys Šim-

kus.™ Jeigu Laikinosios
virų antižydiškų akcijų,
žydų

vyriausybės tarnybo s dar bandė lavi ruoti n u o atgeto steigi mo, d abar amo rtizaci nių k l iūčiq nacių

naikinimo politikai dar s umažėjo.
Generalinio komisaro 1941 m. rugsėjo 26 d . įsakym u LAF 'a s buvo

uždaryta s, jo turtas konfiskuotas,

rugsėjo

27 d . orga nizac ijos vada s Leo n as

Prapuolenis suimamas iš išsiunčiamas į Dachau konclagerį. Vie šai lieka
veikti tik Lietuvių nacionalistų par tija, tačiau gruo d žio 17 d . ir LNP nacia i
kolonizaci nei ir Lietuvos na ikini mo politikai n ebuvo rei-

uždarė. 585 Nacių

kalingo s jokios

lietuvių

institucijos - naciai aroga nti š ka i siekė remtis

į ta

kingomis lietuvių visuomenėje asmenybėmis, o n e politinėmis grupėmis.

l Žudikai ir j 11 motyvacija 1
Kas buvo tie, kur ie da lyvavo masiniame žydų žudyme? Kuo jie vado vavosi, kai p p ak liu vo į baudėjt\ būrius? Kodėl ėjo žudyti? Tai rim to tyrinėjimo reikalaujantis
klausimas . Akivaizdu , kad pačiq žudik q nebuvo
d aug- tai ypa tingi eji būriai Kaune (Hamanno skrajojan tis būrys) ir V ilniu je (SD Ypatingasis būrys) - apie 200 asme n q, užkietėję žudikai, kuriuos
lietuv iai niek ino n u o pat pradžiq. Jie dalyvavo ir nužudė daug iau sia Lietuvos žydų. Jie buvo sa u gum o policijos ir SD nariai , davę priesaiką ir ištikimai tarnavę ok u pa n tui .

"" Stasys Knezys. Min. str., p. 135- 136.
"' Valentinas Brandišauskas. Siekiai atk urti ... , p. 124, 136.
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"' Juozas Brazaitis. Vie m1 vieni , p. 109.
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Tačiau naciai ivėlė i žydq naikinimą lietuvill policiją ir savisaugo s
batalionq karius. Į žudynes provincijoje buvo isukta atkur ta Lietuvos policija,kai žudyti atvykdavo minėtos specialiosios grupės. Didesniuose miesteliuose dalyvavę žudynėse policininkai, buvę kariškiai, Lietuvos šauliq
sąjungos nariai, tapę baltaraiščiais ir jtraukti i pagalbinę policiją, iki tol
buvo normalūs žmonės. Dalis jq, deja, žydq naikinimą suprato kaip būti
nybę, netgi patriotinę akciją, gelbėjant ar siekiant apsaugoti Lietuvą nuo
priešą Policijabuvo kuriama viešajai tvarkai palaikyti, apsa ugoti gyventojus nuo banditizmo, plėšiką Naciai ją metė i jq s umanytą žydq naikinimą,
ji vykdė okupacinės civilinės admin istracijos isakymus. Žydų, s tebuklingai išlikusiq gyvq, literatūroje, taip pat pabrėžiama, kad žudikai lietuviai
nebuvo iš kažkur išdygę nusikaltėliai, pavojingi kriminalistai, bet policininkai ir šauliai, kurie padėjo vokiečiams egzekucijose. Vienas žudynių
✓ liudininkas sudarė 18 asmenų sąrašą iš vienos vietovės, kurie dalyva vo
žudynėse arba buvo jos vadovais. Tai buvo miesto raštvedys, kunigas, vaistininkas, bibliotekininkas, knygryšys, du traktoritĮ savininkai, 4 darbininkai, miesto savivaldybės sekretorius, tarnautojas ir elektrotechnikas. 587
Naciams talkinti ėjo „bal taraiščiai " - asmenys, užsirašę i pagalbinę
policiją, kuriuos pašaukdavo tik akcijų metu ir išdalindavo tam laikui gin- e.
klus. Dauguma jų buvo savanoriai, kurie apskritai nemėgo ar netgi nekentė ;/
1
žydų. Tai antisemitai, ,,idealista i", siekę kad Lietuva nusikratytų žydtĮ visam laikui, visus - kapitalistus ir komunistus, nes visi jie pavojingi Lietu1
vai. Jiems žydas buvo priešas, nacių politika juos tenkino, jie todėl ir talki- '
no, už tai iš lietuvių plačiosios visuomenės ir gavo paniekinamą žydšau d žio ~

vardą.
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Atskira 1r d1dz1aus1agrupe - pohCJJOSbatalionų kariai, isakymo

Dalis lietuvių, susijusių su holokau stu, at liko tik pa galbinį va idm e nį, areštuodami, saugodami žydus getuose ir laikinuosiu os e ge tuose , va ry-

dami į egzekuc ijos vieta s. Nema ž ai autoriq juo s lai ko irg i at sakin gu s u ž
žudynes, nors fiz iškai jie ne sunaikino nei vienos gyvybės.
Vietos savivaldybės aprūpindavo tran spo rtu žudynių organi z ato ~ I
riu s, įvedinėjo apribojimu s žydams, naudojo jų darbo jėgą, galq ga le p a skirdavo gyv entojus kas ti duobes, o po egzekucijq u ž kas ti. Daugelis tokių,
netiesioginio dalyvavimo naikinimo akcijos e dalyvių, nebuvo savanoriai , ~
apie tai liudij a jq parodymai, esant ys Lietu vos ar chyvuose, nemažai nuo
tokių viršaičiq ar seniūnų pavedimų išsisukinėdav o, tačiau yra ž inomi ir
faktai, kad, pasipelnijimo tikslų vedini, pat ys įsijungdavo j žudynes.
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kariuomenėje.
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naci~~JUOS1trau_ke
1rnu~iuntė ?k~yti ak:ija~ p~ieš civilius gyventojus. Tai \
nere1skia,kad v1s1batalionų kanai buvo zud1ka1. Batalionai ir polic ija vykdė jsakymus, tačiau vykdydami tuos okupantų isakymus, jie buvo padaromi karo nusikaltėliais. Tai batalionų karių asmeninė trage dija.
~

f

i

L ,
)

537

Lazar Goldstein-Golden . From Ghetto Kovno to Dachau. Editor Beri Kagan . New York: Esther Goldstein , 1985, p. 64-65.
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Dalyvavimo tiesioginėse žudynėse priežastys įvairios, tarp tq asme; (
nelengvo likimo žmonių, dalis jų buvo ištrūkę iš so vie tiniq ka lėji1
mų, kuriuose tardyti, kankin ti, daužyti. Badu marinti ar net band yti sovietų
\
1
nužudyti- tai ir A. lmpul ev ičius, B. Kirkil a ir gal keli šimtai kitq- kerštaut.
to~ ypatinguosius
skirtus
naikinimui , daugiaus ia atrenka - /-(o\) .,
mi asmenys , kurie patys nukentėjo nuo sovietų arba buvo deportuotos
1O \
šeimos. Taip 2-ojo (vėliau 12-ojo) savisaugos bataliono leitenantas Jonas
<~
Klimavičius, čekistų areštuotas 1940 m. gruodžio 24 d. ir uždar y tasi Kau no kalėjimą, balandžio 11 d. sovie tinio karo tribunolo buvo nuteistas už
kontrevoliucinę veiklą ir ryšių palaikymą su Vokietija mirties bausm e ir 47
dienas prabuvo mirtininkų kameroje. Pairo jo ner v ai, 1941 m . bir žel io 24 d .
išėjo iš kalėjimo, gydėsi Birštone , vėliau tarna vo batalione, tačiau metq pabaigoj~asiprašė atleidžiamas dėl sveikato s būklės. 588
_Į\Tieni keršijo, kiti ne, vieni stojo į tarnybą naciams , kiti išvengė pagundq daryti karjerą sudėtingu me tu, kai okupaci ja keitė okupaciją . J. Dainau sko, P. Požėlos ir kittĮ aukštesn io rango pareigHnq atvejai rodo , kaip
tragi ška i klostėsi norėjusiq prie visq valdž iq bū ti aukštumoje lietuvit\ biografijos, kaip mane v ru ota, stengian tis prisitaikyti prie naujo okupanto.
· Kiekvienas tok s atvejis yra individualus, apsisprendimas
buvo , su
retomis išimtimis policijos batalionuose - asmeniška s . Tačiau naciq dokumentuose taip pat nurodoma ; kad i zonderkomandas vietiniai gyventojai
/
~u:~ parenkami, jei jie ar jtĮ šeimos buvo nukentėjusios nuo sovietq represi- 1
JŲ, 1stremtos. Taip teigia ir F. W. Stahleckeris 589 •
v'
nų būta

tvarka mes_tiifodynes, ~uriose -žu~ė j~u ~ažniausiai_savanoriai. Į batalio- \Į
nus stota s1ek1antkovoti su bolsev1ka1suz būsimą Lietuvą, kandidatūros .
tikrintos, asmenys
Lietuvos
Vyra i stojo j
kar'.ni~s būrius, ~ _nežudyti žydus, ir šių karių tragedija ir buvo ta, kad ('

turėjo būti tarnavę
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Leit. J. Klimavičiaus raportas 2-o jo bataliono vadui // F. R- 1444. Ap. 1., B. 18.
2 dalis . L. 398.
MŽL, 2 dali s, p. 20.
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,, VOKIEČI A I PR IMETĖ
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Buvo grupė, ku ri stengėsi iš~av.oJ(altes.p~š_na u~kupantą,
nes ikliuvo, ,,pr isidirbo " pri e bu vusiojo, tarkim , sakė prak o mu ni s tin es kai:
bas, bu vo komjau nuoliai, dal yva vo deport acijose, dirb o sovietinėse istai gose ir pan . Taip Jona s Baran a uskas , dirbęs Kaun e sa rgybi niu sov ietų N emun o la ivy bo s sukarintoj e ap sau go je, bu vo p arag in ta s s to ti i li etuv i ų
organizuojamą būri, n es galėjo būti suimt as, kad dirb o sovietų su kari nt oje
apsa ug oje. Bijodam as a reš to, J. Ba ra nau skas įstojo i būri . Vėliau J. Bar anau skas tap o TOA nariu , ša u dė VII forte, tapo yp atin g ojo būrio na riu. 590
Juoz as Knyr ima s bu vo Lekėčių že mdi rbit\ pro fsąjungos nary s ir pas irašė
p ro tokolu s atsikr atyti „buožėmis" ir tarn aut ojai s, kad jie būtt1 deport u ot i eig uliui Tonui Kazlau skui , Pranui Basči ui, Norber tui Mikuck iu i, Ant anu i
Povilaičiui. Karu i prasidėjus Kny rim as bu vo ispėtas, kad ja m ne sibaigs
geru oju žmonit\ dep ort acijos. Kn yrima s netruk us ats idūrė Kaun o TDA batali one, šaudė VII fort e.591 Įsipainiojusiems i so vieti n iu s orga nu s asm en ims
ner eta i bu vo aiškia i p asako ma, - savo kaltę išpirk site tik nužudę be nt po
vieną žydą. Tai gi budeliu n e vien as tapo , žudyda m as d ėl to, kad n a ujos ,
vokiečių v aldžios , pa ts nebūtų suim tas, u ždar y tasi ka lėjim ą ar nu žu d y tas.
Blaškėsi buvę komjau nu olia i, mirt ies akivai zdoje su tikd am i eit i i
konfli ktą su sąžine ir bu vusia is jsitik in imais. Ve liuo noje pi rm o mi s karo
die nomis pa rtizanų areštu otas komjaunuolis Pra n as Dan ai tis bu vo sui m tas ir kartu su kitais komjau nu oliai s ilgai laiko m as daboklėje. Čia da žn ai
užei davę parti zanai n esiū lė jiem s tapti b ūri o nariai s, dal i iš siuntė i Ka uną,
tačiau yra raginę išpi rkti kaltę nu šaunan t be nt po vieną žydą, toki u būdu
buvo s iūl oma la isvė. Danai tis jsijungė i bū rj, d alyvavo Ve liuo n os žydų
žud ym e, atskira i nušovė Meikę Teitelj.592 Ukrainoje, Vinico s sri ties ar chyvo
med žiaga ro do , kad VII-ojo lie tu v ių bata lion o v ienos kuo pos ka i kuri e k ariai , kur ie po karo bu vo tard omi , kaltinant tuo , ka d jie n e tik sau gojo ge ležink elj, bet ir dalyvavo taikių gyventojų žudynėse, anke tose, ties grafa , n uroda nt iki karo buv u si priklausymą organ izacijo ms, irašė: ,,Člen VLKSM"
(VLKJS narys).593
590
591

592
593

MŽL, 2 dalis, p. 258.
LVOA. F. 3377. Ap. 55. B. 53. L. 212, 213. Įd o mu, kad tarnaudamas batalione
Baltarusijoje, Knyrimas u žmezgė ir pa la ikė ryšius su raudonaisiais partizanais - istoriko Rimanto Zizo liudijimas.
Antano Vasiliausko parodymai 1953 m.// LYOA. F. 3377. Ap. 55. 8. 102. L. 26.
Vinicos regiono valstybinio archyvo (Ukraina) direktoriaus pavaduotojos Fainos Avramovnos Vinokurovos pasakojimas autoriui 2001 m. geg u žės 3 d .
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Tarp pa rti za nq atsirad o visokiq perėjūnq - ,,part izan q". Ap ie tai liu d ija d oku ment ai. Pri minsime - Lietuvos laikinoji vy riausybė birželio 25 d .
posėdyje, išklau siu si pran eši mus apie Lietuvo s būklę, nutarė: ,,Pa rtiza nų
veiklą sti p rinti, bet iš part izanq kiek ga lima greičiau išskirt i nepage id aujam ą eleme ntą, ku rie p ripu olamai yra pri si plakę ". 594
Ne viską paa iškin a ir ant ižyd iškos nuot aikos, ku ltūrinis an tise m~tizmas . Leis ta ir propag uojama sa vivalė prieš žyd us, žinan t prastą to meto
Liet u vos, y patin ga i prov incijos žm oniq pragyvenimo lygi, da ug ūkininkt1,
bedarb iq, asmenq be pro fesijos, liumpena i sąmon i ngai ėj o j žu dyne s, siek dami p as ina ud oti situ acija ir gr eitai p ralob ti, prisip lėšti žy dq tu rt o: rūbq,
pata lynės, baldq , indų, gyvulių, pinigų ar net tauriqj ų metalq. Ganda i, net,,
gi lege n d os a pie d id eliu s žydų tu rtu s, matan t pasi tu rinči qj ų žydų aukštą
pra gyvenimo lygi, nebu vo be pagrind o ir tai žemos moralės asm enis ma sinte mas ino. Anyk š~ ~o~ irmoji žydaitė.užmušta, nes ūki_D inkas norėjo pagrobti ·os d viratį jau pir mo mis karo d ienomis. Ji b uv o tėvo ir sūnaus Lesčių
išp riev ar tauta , nu žu dyta, dviratis pa sisavin tas . No rs tai tr ys kr imi n alin iai
)
nu ~ kal tim ai (grup in is išp rievarta vimas , apiplėšimas, pa sisa vinan t daiktą
ir žmogžudystė), tačiau tam ivykiui-neabejotiną tiesioginę paskatą davė
prasi dėję karo ve iksma i ir band itams ge ra i žinoma nacių Voki etijos poz icija zydų atžvilg iu.
·
- Lietu v1q tal kininka vim o naciams mo tyvus 1991 m. istorikas Sau l
liu s S už ied ėlis išvar dijo tok iu s:
a) krim inalin io element o p rasiverži m as;
b) n ora s keršyti žydams už padarytus nusi kaltim us b o l ševikmeč iu;
c) geo pol iti n ių in teresq skirtingumo sovietq ir na ciq okupa cijos są
lygom is;
d ) tradicin is an tisemitizmas, gavęs p rogos ir pa skatq pa sire ikšti;
7
e) da r p rieš karą lietuvitĮ tarp e išaiškėj imas f~šistinitĮ ir naci on alis- ~
tiniq nu otaikq, skatinusių an tižyd išku s ve iksmus }•>
Lie tu viq autor iai pirmenybę atidu oda vo tri ms pi rmie siems , vaka rieči ai - p asku tini es iems tr ims.
--.,
Tačia u tik to kios moiyva cijos nieko nep aaiškina , ne s ding sta vi enas iš svarbia usi ų d augumo s žy d ša ud žiq mo tyva s - ekonom in is, turtinės

~-1\
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,. , Vyr ia usy bės p osėd žio protokolas // LNMB. F. 141, saug. vien. 6.
595 Saulius Su ž ied ė lis. Pen kiasdešimčiai metq p raėjus : lietuvit\ tautos sukilimo ir
Laikinosios vyriausybės istorijos ir interpretacijqdisonansai / / LŽŽB, p. 498.
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ekspropriacijos,

žydų

verslq su naikinimo , as meniniq jq

,, VO KIEČIAI PRIMETĖ LIETUVIAMS ŽYDŲ ŠAUDYMĄ "
ve rtybių

pasi g ro-

bimo motyvas. Juk pasiplėšimas vyravo vietiniq talkininkq- žy dša ud žiq troškimuose , nors tai ir nelengva įrodyti tiesioginiais faktai s. Noras p erim ti
žydq turtą logiškai išeina iš buvusiq nepriklausomybės laikais ragi nimq
apr iboti žydus, tai ten tai kitur nelei sti jiems vers tis prekyba, kon trol iu ot i jt\
pajamas, lietuviq versli nin kų n oras ap riboti ar išstumt i žy dus iš vers lų,
lietuvinti ekonomiko s šakas, kuri ose žy dai dominavo . Nacio nali stai nac ių
vykdoma me žydq naikinime pamatė milžin iškas praturtėjimo galimybe s _
sunaikinus žyd us, nors vokiečiai ir išsiveža vis us verti ngiau sius da ik tu s ir
vertybes, lieka kitas turta s- namai , baldai , but ai, gyv ulia i, rūbai, sle pi a mi
pinigai ir šeimyninės vertybės, galq gale žy dq žemė. Ką d a ro savo nutarimais Lietuvo s laikinoji vyriausybė? Ogi elementariai negrąžina sovietų n acionalizuoto jq hirto, pasilikdama ji sa u, tiesa, motyv u ojant tai žy dq pra sovietine vei kla. Kuo p iktinasi lietu viq na cionalistų partija? Og i tu o, kad
rugpjūčio 3 d . naciai pareiškia, kad žy dq turtą perima naciai . Išlin do ir
istoriniai motyvai- ,,Išlaisv int o panevėžiečio" aut or ius liep os 6 d . aiškin o,
kad žydai Lietuvos ekonomin iame gyvenim e va idino per dau g svarbų va idmenį, todėl dabar turi būti ekonomiškai sužlugdyti , kad taip bu s atimta s iš
žydų ginklas, kuriu o jie kovėsi.>96
Žydų atskyr imo nuo kitų gyventojų p olitik a tęsėsi ekonominėmis
priemonėmis-žyda ms uždraus ta dispon uoti savo tu rtu , jau įv edus civi linę administraciją ir vietinę lie tu vių saviva ldą v isai šiai pol itik ai vadovavo
nacių saugumo p olicija. Ji pareikal avo išmokė ti jai v isus žydų indėlius,
laikytus Lietuvos ir kituose komerciniuo se bankuo se, jie bu vo sur egistruo ti, jiems u ždėtas draudim as. J. Matulionis, buvęs LLV finansų mini s tra s,
vėliau generalinis finansų ta rėjas, kreipėsi į vo kiečių genera lin į komi sariatą, klaus damas, ar saugumo p olicijos įsakymai bankams yra pri va lomi . Ga utas atsakymas , kad pinigai turi būti perve sti nacių sa u gum o policijai , panašiai atsitiko su vertybi niais popi eriais ir brangenybė mi s.>97
Galimybė p asipel ny ti, apiplėšiant a kcijų me tu pasm er ktuosius žydu s, buvo viena s svarbia usiq prisidėjimo prie žudynių provincijoj e faktorių,

ku r policijos viršinin kai , ba ud žiamqjų būrių vyresnieji nesi drovėjo i savo
bu tu s gabe n ti žydt\ baldų, namų ap yvo kos daiktų, rūbų, indų, transpor to
priemonių. Mata's Janušauskas kildino tai iš nepriklausomybės laikų Liie

tu vos visuomenės. ydq, ka i „pradedan t po licininku , sekan t referentu , karininku ir net ba igian t mini st ru visi žiūrėjo i žy do kišenę, o vėliau [ nacių
okupacijos metais ] u žsima nė turėti jL\ auksą, br iliant us bei karakulius ".598
Daugeli s po karo tardytų policininkų, ba talionų kari1-1neslėpė, ka d ėjo ·
kar ines-policines formuotes ne tik dėl išlaikymo, algos, privi legijų šeimai ir
lengvatų, be t ir dėl galimybės „pageri nti savo materialinę padėtį". Du de generu oti li tera tt1Kazi o Puido s ir Onos Pleirytės sūnūs, jau paragavę kalėji
mo, nesugebėję baigti gimn azijos, pasisav ino daug nužudytųjų žydų daiktų ir bu vo pači ų vokiečių už tai suša ud yti. 599 Advokatas Petras Požela,
pr isiplėšęs daug žydų tu rto ir aktyviai vadovavęs naikintojų būri ui, bu vo
vokieči ų su ša ud ytas 1943 m., ka i paaiškėjo, kad p rieš karą jis be ndr ada rbiav o su NKVD . Lietuvoje bu vo nemaža skurd o, todėl žud ynės, nors krauju
ir bais um ais ne itin vil ioja n čios, pamynus sąži nę ir garbę v is dėlto suda rė
galimybę pas ipelnyti. Tai pastebėj o Panerių žudikų ta rpe vikrias pr i siplėš
to turto da lybas tarp lietuvi ų-ba udėjų s tebėjęs lenkų žurnalis tas Kazimieras Sakovičius (Sakowicz), baudėjus klaidingai prilygindamas vis iems lietuviam s:
„Vokiečiams 300 žydų reiški a 300 žm onijos pri ešų. Lietuviams tai
reiškia 300 porq kojinių ir 300 porų ba tų". 600
V. Brandi ša usko tyrinėjimas rod o, kad besikuriančios lietu viškos
valdžios be i va ldymo inst itucijos, LAF'o štabai, tiesa , jau vokie čių civili ne i
administraci jai komand uojant , steigė žy dq reikalų komisijas. Joniškyje liepos 18 d . tokia kom isija išleido apr ibojimu s žy dam s, uždėjo bendru o menei
20 000 rublių kontribuciją, perim ti žydų flkius, o žmone s, kur ie gl oboja
žydu s- bausti pinigine ba u da 601 • Gana unikalus , nes toki q dau gia u neteko
apti kti, yra kolekt yvini s Kauno plačiųjų geležinkelių dirbtuvių lietuvių aktyvistų 1941 m. liep os 2 d . par eišk imas. Kalbėdami dirbtt1vių lie tu vit\ var du, aktyvi stai J. Bemo tas, J. M išeikis, E. Paragis , M . Kalvai tis, P. Zinkevičius,
598

596A. Peikūnas.

Veidui Vaka rus// Išlaisvin tas pa nėvėžietis, 1941 m . liepo s 20 d .;
Audrai praūžus// Tėvy nė, 1941 m . liep os 6 d.; Vale ntin as Brand išau skas.
Siekiai atkurti ..., p. 139.
m Jonas Matulionis. Ne ramio s dien os, p . 26-27 .
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Išge lbėję pa saul j ... , p. 184.

599 Mykol as

Birž iška. Žydai ir lietuviai // LŽŽB, p. 368.
Context of Mass Destruct ion: Agen ts and Pereguisites
of th e Holocau st in Lithuania , p. 36.
601
Valentin as Brand išauska s. Siekiai atkur ti Lietuvos valstybingumą, p. 140- 141.
600 Michae l MacQueen. The
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P. Vilimas, V. Gulbinskas, J.Paragis, kaip „Didžiosios Vokietijos Armijos
išlaisvinti", prašė Vokietijos ir Lietuvos besikuriančios vadovybės jvykdyti
tokius jtĮ pageidavimus:
,,1. Paženklinti visus žydus ir jų namus;
2. Suimti komunis tus žydus, komunistus lenk us ir lietuvius, nes jie
slaptai organizuojasi ir gali pradėti sabo tažinius veiksmus;
3. Sutvarky ti-išvalyti krautuvių personalus ir nelei sti žydams, turintiems kapitalus, išpirkti krautuvėse prekes;
4. Begailesčio išnaikinti tuos, kurie gėrė kraują taurių lietuvių, persekiojo par tizanus, aktyvistus ir visus padorius lietuvius;
5. Skubiai registruoti ir konfiskuoti žydų visą turtą, nes jie slep ia, o
beginkliai lietuviai negali jų su tramdy ti;
6. Atimti ginklus iš visų šalies gaivalų ir atiduoti tikrie ms ša lies
šeimininkams;
7. Buvusius namų valdytojus pašalin ti, nes tai šnip ai-kom uni stai, o
jų vieton pastatyti lietuvius". 602
Pasiplėšimo žudynėse motyvaciją atskleidė

dar sov ietinia is metais
sud aryto jai 1965 m ., teigę, kad žydų naikintojai džiūgavo, kad turės plačią, be konkurentų vei kimo
di rvą pramonėje, prek yboje, statyboje, medicinoje ir kitose ša kose, kad viena žudynių priežasčių (ir nacių, ir lietuvi ų nacionalistų) bu vo nora s p as igrobti nužudytųjų turtą . Suvarytų i getus ir žudomų žydų turtą p aėmė na ciai (brangenybes ir vertingesnius daiktus), nemažai liko ir talkininkam s
(mažesnieji gyvenamieji namai, žemės sklypai su soda is ir daržais, namų
apyvokos daiktų, medicinos jrankių, rūbų). Dėl turto da žn ai vyko kivirčai
ir peštynės, juo vyko gyva prekyba. Tai buvo tik rieji žydų apiplėšimo ir
žudymo motyvai. 603 Gal toks motyvacijos nurodymas tai tik sovietinių autorių mentaliteto prasiveržimas, visur ieškant ekonominių arba materialinių motyvų? Ką rodo likę dokumentai?
Pradėjus žudyti žydus prasidėjo okupacinių ir vie tos struktūrų, pri sidedančių prie naikinimo, varžybo s dėl liekančio turto. Nors grobis nacių
,,Masinių žudynių Lietuvoje" dokumentų rinkinio

,,VOKIEČIAI PRIMETĖ LIETUVIAMS ŽYDŲ ŠAUDYMĄ"

buvo laiko mas Reicho nuosavybe ir perduotas civilinei administ racijai, buvo bandymų iš einzatskomandų pusės, Hamanno būrio pasisavinti auksą,
papuošalus, pin igus. K. Jageris siųsdavo savo žmones j vietas konfiskuoti
aukų turtą dar prieš žudynes. Vietiniai lenkė pirštus i save- Vilniaus srityje aukštas lietuvių pareigūnas K. Kalendra siūlė Vilniaus gen. komisarui
Hor stui Wulffui, kad aukcionuose būtų pardavinėjami tik namų apyvokos
daiktai , o nekil nojama sis turtas ir galvijai pereitų i vietos admin istracijos
rankas. Žydų bald ai keliavo policijos ar kitoms vietos įstaigoms apstatyti,
vokiečių administraci jos reikalams, lėšos, gautos už parduotus baldus ir
ki tką, perv edam os i gebietskomisaro sąskaitą. 604 Šiaulių apskri ties valdyba apygardos komisaro nu rody mu lapkričio 5 d. gautus pinigus už parduotu s žydų d aik tus įnešė i ypatingą komisaro „I" saskaitą Reicho kredito
kasoje. 605 Visos priplėštos vertybės bu vo renkamos ir vežamos i Reichą.
Raseini uose žudikų „skrajojančio būrio" vadas J. Hamannas gerokai pavargo, kai rugpjūčio pabaigoje net turėjo grasinti vietos ge to viršininkui,
kad tas bu s suša ud ytas kar tu su žydais, jei tuoj pat neatiduos konfiskuoto
žyd ų turto. Geto komendanta s Aleksas Grigaravičius kelias dienas neatidavė vokiečiams turto , bet galop „mūši" dėl turto su vokiečiais pralaimėjo
ir vertybės buvo išgab entos i Kauną. 606
Arch yve yra jdomus raštelis apie vieną buvusį Kauno karo komendantūros finansq papildymą. Liepos 2 d. mjr. Biknaitis pasirašo rašteli, kad
,,pakie tą su daiktais ir keturiais žiedais apsaugai paėmiau". Liepos 3 d . Kauno karo komendantūros iždinink as savo ranka užrašo: ,,Iš majoro Biknaičio a ukščiau siųstą paketą ir keturis žiedus saugoti priėmiau" .607 Galima
atspėti, iš kur tas „pakieta s" ir tie žiedai. ..
Okupacinė s ir vietinės įstaigos taip pat buvo suint eresuotos naujomis galimybėmis įsigyti turto. Lietuvi t\ policijos departamento direktorius
Vytautas Reivytis 1941 m. rugsėjo 17 d. aplinkraščiu Nr. 1100 leido policijos vada ms išlaisvintas žydt\ patalpas užimti savo įstaigoms ir pareigū
nams apgyvend inti.608

MŽL. 1 dali s, p . 213- 214.
2 dali s, p. 227.
606 Knut Stang . Kollaboration und Massenmord , s . 91- 95.
6-01 Raš telis su nei šskaitomais parašais / / CVA. F- 1444. Ap. l. B. 6-8 . L. 59.
608 Petras Stankera s. Lietuvit 1 policija 1941- 1944 metai s, p . 146.
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Pareiškimo nuorašas, jis įteiktas ir registruotas Kauno komendantūroje, nuo rašas. Yra ir Kauno komendanto J. Bobelio rezoliucija: ,,Tvarko m a"// CVA .
F. R-1444 . Ap. B. 9. L. 9.
MŽL. l dali s, p. 12. (B. Baranausko rašytas įvadas).
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Plėšikavimai prasidėjo pirmosiomis karo dienomis ir tęsėsi tol, kol
žyd ai disponavo savo as men iniu turtu . Telšių mies to ir apskri ties ko mendantas majoras V. Svilas liepos 6 d. įsa kymu grie ž tai uždraudė savaval iškai imti iš ,,internuotų žyd ų butų bet koki turtą ". 609 Telšiuose išrinkta iš
aktyvistų komisija „žydų turtui išdalinti net urt ingiems gyve nt oja ms" 6to.
Rugpjūčio 6 d . Tauragės apskrities viršinink as V. Mylimas pranešė valsčitĮ
virša ičiams ir policijos nu ovadų vi ršininkams, kad ga uti vokiečių nurod ymai izoliuoti žyd us visoje apskrityje , nebeleis ti keisti butų, kad visas žydų
turta s konfiskuojamas ir tvarkomas pagal vokiečitĮ apygardos komisaro
nurodymus .611Dalis to turto jau bu vo baltaraiščiq kišenėse - Tauragės mi es to
policijos nu ova dos viršininka s F. Mintauta s 1941 m ., rugpjūčio 7 d. rašė
apskrities virši nin kui V. Mylimui , kad TDA kuopos pareigūnai „vyks ta po
kelis pas žy dus ir, grasi nd ami ginklais, reikalauja atiduoti bran ge nybes
(laikrodžius, žied us, apyrankes ir pan .). VokiečitĮ komendantas buvo pa sikvietęs F. Mintau tą ir griežtai įspėjo „dėl daromų plėši mų pas žydų tautybės gyventoj us", nes vokiečių karinė vadovybė TDA pareigūnus laiko pagalbine policija ir visą a tsakomybę užde da viešajai polici jai u ž jų ve iksmus.
Mintau tas pa aiškino vokieč iui , kad TDA nėra pagalbinė poli cija ir kad jų
tvarkymas nejei na i policijos kompetenciją . 612 Tą pačią dieną V. Mylimas
įspėjo Tauragės apskrities TDA būrių va dus , kad be policijos dalyvavimo
būrių nariai „jokių kratų ir suėmimų neda rytų, ne s už tai bu s perduoti
[vokiečių] karo valdž iai griežtam nubaudimui ". 613
Kitose vietose - laba i pan aš i situacija . Liepos 12 d. pastebėti plėši
kavimo faktai Kaune- gen . mjr. von Pohl perspėjo pulk. J. Bobelį, kad vokiečių kar iai su lietuvių TDA bataliono ka ri ais įsibrauna į privačius butus ir
plėšia, dėl to jis įsakė vokiečių ža nd armer ijai- karo policijai tokius plėšikus
areš tuoti. 614Bobelio įpėdinis kpt. Kviecinskas 1941 m. spalio 17 d. įsaky
me teigiama , jog vis dar pa sita iko , ka d kai kurie batalionų kariai „patys
pasi savi na svetimą turtą , plėšia gyve nt oju s, prievartauja". 615Ukmergės

.,,. MŽL. 2 dali s, p. 282.
MŽL. 2 dal is, p. 287 (Povilo Pukio 1945 m . parodymai) .
"' MŽL. 2 d alis, p. 278.
612 MŽL. 2 dali s, p. 276.
613 MŽL. 2 dali s, p . 276-277
614 MŽL. l dali s, p . 93.
615 MŽL. l dali s, p . 240.
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apygardos sa u gumo policij os vir šininka s A. Braziukait is rugpjūčio 29 d.
,,vokiečilĮ karo kom endanto pa rėdymu" įsa kė nuovadlĮ viršininkams ir valsčiq viršaičiams sk ubiai visą liekamą žydų kilnojamą turtą surinkt i tvarkinga i j vieną vietą, sudarant daiktų sąrašą dviem egzemplioria is ir gr iežt a i
saugoti. ,,Auksą, sidabrą, p inigus, žied us, įvairių valstybitĮ valiutą, laikro dėlius ir k itas br an genybes su sąrašu pr ist at yti man ."616
Naciq ta lkinink ams stambiausi kąsniai nukr isdavo po vie tos žyd l\
sunaikinimo-Tauragės burmi stru i J. Jurgilui buvo at vežti trys vežimai brangiq juodm ed žio ir raudonmedžio baldų, kėdžių, stal ų, sofų, lovų iš Šilalės,
Batakių ir Skaudvilės. 617 Palan gos policijos vado pa vaduoto jo Juozo Adomaičio „grobis" n aikinant žy du s buvo nema žas, liudininkės parodymais, jis
paėmė iš nužudytų žydų pianiną, dvi sofas, kėdę, užuolaidų, bufetą, tris
radijo imtuvus , du a uksiniu s moteri škus laikrodžius, d vi lovas , tris d vira čius, spintą, antklodžių, stalties iq, sidabriniqšaukštų ir šakučių, daug apatinitl rūbų, kostiumų, motociklą, patefoną, moteriškų suknelių, paveikslų618 .
Daug kur dalybos ba igdavosi konfliktai s - kai Kražiuose , pa rtizanų štabe ,
vokiečiai pasiėmė suša udytųjų auksą ir išvyko, kilo dide li nesutari mai dėl
likusio žy do turt o dalybų. 6 19 Dimitra ve po aukų užkasimo visi puolė prie
daiktų. Kiekvie nas stengėsi pa sig riebti jų kuo daugiau. Šaud y tojas Grikš tas
sakėsi paėmęs chromo batu s, bat elius , tris skareles , šaliką, dvi poras kelnių,
dvi liemenes, moterišką paltą, vaiko marškinėlius, du vaikiškus pal tu s, baltinius ir daug kitokiq drabužią Kiti daiktai , žudikams neati tekę, buvo nuve žti
i Dimitravą620 • Ir Kauno gete kalini ai nesunkiai papirkinėjo sargybą. W. Gin sburg rašo, kad po „ Inte lektualų sunaikinim o" akcijos į getą jo areš tu oti atėję
du lietu viq pa rtizanai, gavę iš jo motinos brangti „Omegos " laikrodį, ji paleido, laba i tu o nu steb indami ji ir jo motiną. 621
Net kai kurie kunigai laikė tą apiplėšimą savaime suprantam u dal yku. 1942 m . dekanatinėse kuni gq konfer enc ijose bu vo svarstomas žyd q turto likimas , ska itomi referatai . Pasi savinto žydų turt o grąžinimas ar negrą-
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MŽL. 2 dali s, p . 296.
And riejau s Pu zi no liudijima s 1944 m . lapkričio 12 d. //
Ap. 55. D. 156 . L. 17.
618 Petras Stank eras. Lietuviq po licija, P· 77.
619 LVOA. F. 3377. Ap . 55. B. 152 . L. 11.
620
Ten pat , l. 10- 12.
621 Wald e mar Gin sburg . And Kovno wept , P· 45.
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žinimas priklausė nuo daugelio išlygi 1- kas ji pasisavi no, kiek, a r imd amas rizikavo gyvybe, kai kurie kalbėjusieji kun igai siūlė, kad pe r d aug prisiplėšę turto asmenys turi pasidalin ti juo su beturčiais ar ba dal i turt o ski rti
labdarai. V. Brandišauskas pas tebėjo, kad tu ose sva rstymu ose kun iga i ne smerkė pačių žudynių, o pe r didelius svetimo tur to pasisavi ni mo ma stu s,
ne\-ykusią tokio elgesio motyvaciją, pačias žudynes ir žydų apiplėšimą suvokiant kaip neiš\·engiamą dalyką.622
Žinoma, šaudė ir pasi turintys asmenys , tačiau, ko gero, jie bu vo skongi žydams -jų motyvas- po žudyni q skola „d ingd avo". O kai kur lietuiai restoranų savininkai po žudynių bau dėjams iškeldav o baliu s ir n e
eltui - juk du -trys žydai-konkuren tai, laikę pan ašius res toranėlius, tą di eną su savo tautiečiais iškeliavo i dangų, - nebeliko kon kurentų. Po šaudy mų
/ geriausi drabužiai ir daik tai iš plėšiamų namų ati tekdav o irgi žudik a ms.
v
Buvo net gelbėtojų, kurie pelnėsi, slėp ė žydu s už pin igus , o neret ai
ir, pinigus paėmę, apga udavo, pažadų ne tesėdavo. Pagalia u, žydų atiduoti
saugoti daiktai , baldai, šeimyninės relikvijos po karo , jau savininkam s sugr ižus j ų atsiimti , ne visiems buvo sugrąži nami arb a apskritai negrąžinami .
Ir dar praktiškai nejrodomas motyvas - pav yda s. Pavy das ge riau
gyvenančiam, labiau išsilavin usiam, kai mieči o - miestieči ui, ūkininko geriau besiverčiančiam, fizinio dar bo ned irbančiam miestelėnui.
Dar vieną grupę sudarė buvę kriminalistai, paleisti iš kalėjimo, lengvo gyvenimo mėgėjai, ėję plėšti ir pasi peln y ti, ta rp jų būta tikrų s adi s tų .
Lietuvių pareigūnui liepos 17 d . vizi tu ojant Kaun o ap skriti , teko išg irsti iš
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vietinių gyventojų nusiskundimų dėl partizanų sa vivali avimų . Rum šiškė-
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) se dauguma žydų apiplėšti, sušau dyta moteri s ir du vaikai , ,,žmonės labai
pasipiktinę". 623 Kruonyje buvo plėšiami ne tik žydai , bet ir lietuviai , buvęs
vagis Šeštokas su broliu tapo pa rtiza nais ir plėšikavo624 , plėšė likusius
\, tuščius namu s, naudojosi nužudytųjų drabuži ais .
/
Taigi S. Sužiedėlio talkinimo naciams mot yvus papildyčiau taip:
a) lietuvių policijos ir savisa ugos batalionų, administra cijos panaudojimas kovai prieš bolševizmą ir masinėse žydų žudynėse jsa kymo tvar ka, motyvuojant, kad naikin ami pr iešai;
b) pasi pelnijimo, aukų apiplėšimo mot yv as.
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Valentinas Brandišauskas. Holokaustas Lietuvo je: istoriografinė situ ac ija ir
pagrindinės problemos // LKMAM. T. 14, p . 147- 151.
w MŽL. 1 dalis, p. 289.
.,. MŽL, 1 daHs, p. 289.
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Tolia u motyvai gali būti kaip aukščiau nurody ta S. Sužiedėlio.
)

Yra faktų, daugybė vertinimų literatūroje, kad žydų žud ikai - mažo 1
išsilavi nimo, rib oti, anksčiau niekuo nepasižymėję tipai, kad tai niekšai, "2. '(
atma tos, dege nera tai, sad istai, būta ir iškrypėlių. Taip rašė nemažai žydų ir \ ...J.
lietuvių publicistų . Paga l elgesj, dalyvavimą žudynėse publicistai tu ri teisę
naudo ti tokiu s ep itetus. Žudiko tip as buvo jdomus net sovietų sa ugu m ie
čia ms - NKVD tard ytojai, tirdami Plungės būrio veiklą, sudarė įtariamų
genocidu asmenų są ra šą iš 23 asme nų, su kai ku riais d uomeni m is. Dauguma bu vo baigę 2-3 pradi nės mokyklos klases, vienas mokėsi moky tojų se minarijoje, 4 bu vo ma ža raščiai, o net 18 iš 23 narių - asme nys be profesijos.
Kiti bu vo s taliu s, dailidė, si uv ėjas625 • Gavę ginklą, jie pasijuto svarbū s ir
visaga liai, galėj o viską, nebu vo baud žiami už nieką, atvirkščiai - naciai
juos ska tino niekšybėms, fotografavo, naciq valdžios orga nuose jie tikėjosi
gauti geras po zicijas . Anykščiuose „kanibalo" pravardę gavo žy dšau dys ir
sadistas Broniu s Ja niekas, kur is girda vosi prisiplėšęs daug aukso. Jis prievartavo gra žiau sias žydų mergaites, jis ir jo sėbrai vadovavosi šūkiu „Žydas - ne žm og us" .626
Any kšč ių budeli s, anot rašy tojo Rimanto Vanago, 20 me tų, ūgis
170 cm, neišv a izdus , kakta žema, nosis stambi, smakr as nusklembtas, pr ilaižytai s plaukai s, da žnai girt as. Pa kvietė ji i būrį buvęs Lietu vos kar iu omenės kapit onas Balys Baltranas pal aikyti tva rką, Janickas pak lu so. Jam
tal kino 20 metų Broniu s Jasaitis, Silves tra s Gražys (apie 30 metų), J. Lesčiu s, irgi jaun as vyras . Jani ckas, a nykštėnų nuo m one, bus nu žudęs apie
tūkstantį žydų, tyčiojosi iš jų , išprie var tavo seseris Dubovsky tes, vėliau jas
nužudė. Tai kaimo tam suolis, siau rakakt is, šiu rkš tu s nuo maže ns, kai m o
pusb ernis , gavęs šautuvą, tapo re ikšmingu, sva rbi u, galin gu, du odamas
valią bjauriau siem s sav o trošk imams.
Po šaudymų Jani ckas vėl niekas, eilinis policini nkas, tačiau baigia
vokiečių diversantų mokyklą, o vėliau, jau po karo, užve rbu ojamas NKVD,
band o iešk oti lietu vit \ partizanų. 627 Žmonės jo šalinosi, ignoravo, smerkė,
gėdijosi jo ir tikra s brolis.
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LVOA. F. 3377. Ap. 55. B. 127. L. 19- 27.
Riman tas Vanagas. Nenusigręžk nuo savęs. - Vilnius, 1995, p . 107.
Ten pat, p. 122- 129.
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Tarp LAF'o būrių nariq buvo ir vyresniųjq klasių gimna zistl\ - Linkuvoje tokit1buvo šeši, jie pasitraukė iš gimnazij os, bijodami sov ieti.1areš to,
vokiečių atėjimo išvakarėse tapo partizanais. Keli vėliau paprašė išd uoti jiems
gimnazijos baigimo pažymėjimus, tačiau Linkuvos ginm azijos vadovybė, sukrėsta 24 gimnazijos žydų tautybės moksleiviq sunaiki nimo, 1941 m . lapkritį
atsisakė išdu oti pažymėjimus ŠiaulitĮ aps krit ies apsaugos bataliono (14-asis
batalionas) nariams G. Tinteriui ir J.Jasiukaičiui, kurie gimnaziją apskundė
savo vadui ltn. P. Kolokšai, šis savo ruo žtu spaud ė gimna zijos vadovybę. Į
ne malonę pakliuvo mokytojai, ypa tingai kapelionas J. Petrėnas, posėdyj e pasakęs dide lę kalbą prieš lietuvitĮ ta rnavimą okupantam s, žydų ša udymą,
nekalto kraujo liejimą, pavadindamas tai gėda li etuvių tautai .628
Buvo tarp jų ir prasilavinusi l\ jau nu oiią 1922 m . gimęs Skaudvilėje
Antana s Švėgžda mokėsi Tauragės mokytojų semi na rijoje, kai bir želio pabaigoje du draugai ji pakvietė stoti sava nori u į Tauragės sav isa ugos polici jos būrį. Parod ymuose Švėgžda prisipažino, kad ji sugundė tai , kad jis turės dide les teises, tikėjosi prasigyventi , gau ti viską , kas rei kalinga. Iš tiesų
visa nauda jam teko tik po žydų šaudymų Tauragėje, rugpjūčio mėnesį jis
dalyvavo trijose žudynėse, kai apie 50 policininkų Šilalės miške, už 5-6 km
nuo miesto, žudė Tauragės žydus , seni us ir vaikus. Žud yta ryte, kad mie sto
gyventojai nesužinotų. Iš aukų Švėgžda ati mdav o vertybes ir pinigus , už
tai gavo iš sa ndėlio pal tą už l 500 rublių, tekda vo ir dau g pinigų, u ž kuriuos nusipirko skrybėlę ir s mu iką . Iš viso jis iš žyd ų pri s ip lėšė apie 4000
rublių. Jis dalyvavo ir B atakių žydų žud ynėse, kur bu vo atvež ti žydai ir iš
gimtosios Skaudvilės, iš viso 300 žmoni ų . Taip pat rugpjūtį jis dalyvavo
žydų žudynėse Naumiestyje , iš viso jis prisipažino nužudęs apie 50 žydų
tautybės asmenų. 629 Pasitaikė ir mokytojų, valdininkų, patekusių į civilinių
gyventojų naikinimą per nesusigaudymą, nežinojimą, kad sus idėjus su naciais iš tos balos sausa s nekel si. Jie norėjo kolaboruoti su naciais Lietuvo s
ateiti es vardan, o buvo padar yti nus ikaltėliais, nekaltų žmonių žudikais.
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Buvo ir tokit1, kurie tiesiog nežinojo, kur dingti , ieškojo prag yv enim o
, ,/
2
šaltini o, algos , uždarbio ir pasiri nkdavo paga lbinę policiją, pra šy da vos i į ::)
ba talion us. 1941 m . lapkričio 25 d. Raseinių apskrit ies Kražių valsč ia
Vaitkiškių kaimo gyventojas Adoma s Lisau skas prašėsi į ba taliono verb avimo punktą, siūlydamasis į batalioną. Turėjo žmoną ir tris va iku s, 11, 9 ir
3 metų amžiaus. Motyvas aiškus : ,,Esu beturtis-padegėlis". 630 Galimas dalykas i ba ta lioną pateko, galimas dal ykas pavyko iš jo išeiti nesu sitepusiam ka ro nusikaltimų krauju .
Reikia pastebėti, kad antikomunistinės id eologijos va id m uo svar bus motyvuoj an t žyda ms taikomu s apribojimus ir net pačias žud ynes, - ~
rasiniai dalykai beveik niek ur neminimi , religinia i taip pat- viskas su sieta
su žydų bol ševi~ mu . Seirijuošel<fimaviči~s ir Run tas ak tyv iai da lyvav o ,
žyd q naikinime, šaudė juos ir sakė, kad žydai šaudom i, nes jie komuni stai
visi ir vis us komunis tu s reikia iššaudyti 631 •
Ieškant atsakymų į pasitaikiu sius žydša udžių barba riškumo pra siverž imu s, sus iform avusio žydų-bolševikų į vai zd ži o svarba dalies lie tu vių
arba ignoruojama , arba ji rimtai nevertinama, tiesiog dalis autor ių nes igilina į istorines aplinkybes ir lietuvių žiaurum o ieško metafi ziniuose klodu ose, darydami įdomias, net ginčytinas išvad as, nes Lietu voje labiau ne gu
ku r nors kitu r nacių okupu otose teritor ijose žydų žud ymas buvo nukre iptas ne tik tiesiog iai prieš žydu s, fiziškai juos naikinant, bet ir prieš ku ltūri
nes, dva sines ir int ele ktu alines vertybes,632 žudomi rabinai , ku rie buvo intelektual ai ir žydų bendruomenių dvasi niai vadovai bei aut or itetingiausi
patarėjai. 633 Tačiau tokios buvo einzatsgrupių vadt1 instrukcijos pogromi nink ams ir kalta s čia įsakymas, bet ne žudikų nu krypima s, tai p pat ir naikinant šve ntu osius rašt us- toras. 634 Tai teorijai atliepia įvykis, užfiksu otas
Joach imo Hamanno būriui žu dan t Alytaus žydus. A. Nykštaičio liudi jim u,

f

630

CVA. F. R-1444. Ap . 2. B. 18. L. 51.
Juoz o Ablaževičiaus par odymai // LVOA. F. 3377. Ap. 55. B. 53. L. 22.
632 Zv i Kolitz. The Physical and Metaph ysical Dimensions of the Exterm ination of
the Jews in Lithuania / / The Holocaust in the Soviet Union. Studi es and Sour ces on the Destruction of the Jews in the azi-Occ upi ed Te rr itories of the
USSR, 1941- 1945 / Ed. By Lucjan Dobroszyc ki and Jeffrey S. Guroc k. - London , p . 199.
633 Jose ph Zak (Zera Kodesh). Why? / / Lithuani a. Crime and pun ishm ent . 1999
Januar y, Nr . 6, p. 63.
""Z vi Kolitz. The Physica l and Methaph ysical Dimensions, p. 199- 200.
631

621

629

m

m

Aldona Gaiga laHė. Mūsų karo metų mokyt ojai, p . 64-66 , 305. Par eiškime
gimnazijos direktoriui V. l. Čirpulis moty vavo, kad jo tėvo suėmimas, jo daly vavimas anti sovie tinėj e organiz acijoje ir iškvietim as tard ymui neleido baigti
mokslo, kad jis dalyva vo Klo va inių šaulių-pa rt i zanų būrio „visuo se būrio
žygiuose ir valymo da rbuose". Ten pat, p. 364.
Išrašas iš A. Švėgždos 1948 m. rugpjūčio 3 d . apklausos protoko lo / / LVOA.
F. 3377. Ap. 55. B. 153. L. 5-7.
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Hamannas, talkinamas Norkaus būrio, organizavo žyd t\ šaudymą 1941 m.
rugsėji už Alytaus kalėjimo (šaudė ir Jono Borevičia us va dovaujamas bū
rys). Į šaudymo vietą atėjo Borevičiaus sesers vyras, buvęs Lietu vos kariu omenės generalinio štabo majora s Juozas Ivaša uskas. Jis savo inicia tyv a paprašė surasti ir atves ti rabiną, kur i jis norėjo nu šauti , bet ne šiaip sau, 0
būtinai į akį. Du aktyvistai atvilko vos paeinanti nuo senatvės rabiną, mu šdami ji, įmetė i duobę, i kurią įšoko vienas iš atvedusiųjų, norėdamas at versti į viršų rabino galvą. Ivašauskas taikė i akj, paleisdamas tris šūvius.635
z. Kolitzas rašo, kad Alytuje aktyvistų lyderis Aleinis pri eš nu ša un an t rabiną įsakė jam atsis ukti, kad galėtų šauti i akis 636 (ko gero tai tas pats atvejis, tik painiojant pavardes).
Lietuvoje taip pat buvo deginam os žydl\ knygo s, kas, išsky ru s Vokietiją, kitose šalyse, kaip teigia Kolitzas , nebuvo pas tebė ta - knygos liepsc,,0J nojo Utenoje, Šiauliuose, Jurba rke . Kolitzo išvada - tai irgi liudija ap ie kul'
L,
..., 1.-e,., tūrini nukrypimą, ,,Šoa (Holokaus tas) Lietuvoje buvo vienas iš žia uriausių .
V ..;t o
Naciai žinojo tiksliai, ką jie daro, kuomet jie išskyrė lietu v ius ir ukrainiečius specialioms žudynėms, kurias jie aktyvizavo kitose ša lyse", - teigia dr.
fi-11Kolitzas. 637 Tačiau tokias instrukcijas lietuvių aktyvistams-nacių talkininkams davė SS, F.W. Stahlecker is ir diskutuotina, ar budeliai-nacių talkininkai buvo metafizikai, ar labiau siekė apiplėšti aukas.
Neteisindami lietuvių budelių tik pastebėsime, kad ž iaurumai gimdo žia urumu s. Grigo rijus Šura s aprašė ir ypatingos pasmerktųjų kastos žydų geto P?licijos žiaurumą, kai 1942 m. Vilniaus žydų geto policija , pasidabinusi lietuvių-baudėjų kepurėmis, keliasdešimt iš jų, nacių vadovaujami, surin ko Ašmenoje 406 žydus ir juos cini ška i sušaudė. Jie tapo žiaurū s,
pasijuto besą vos ne gestapo vokiečiai ir manė niekšybe bei paklusnumu
laimėti sau gyvenimą. 638 Nacių politika lėmė tai, kad atrinktieji žy dai žiauriai nužudė likimo brolius žydus , ska tin ami siekio išgyve nti savo tautiečių
V

gyvybių sąskaita.

635
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Dėl šio įvykio geto žydai kaltino Vilniaus geto vadą Jakobą Gensą,
kuri s spa lio 27 d . aiškinosi dėl tokio pasirinkimo būtinumo.639 Gensas pra nešė ge to vadovybei , kad SD vadas Weisas prieš savai tę liepė vykti i Ašme ną, kur buvo api e 4000 žydų ir nebuvo galima ten tiek daug jl\ laikyti, reikė
jo sum ažinti dali sušaudant, pirmiausia moteris, esančias jau be vyrq ir
vaikus, kuri t\ še imose būta, vokiečių žiniomis, laba i dau g. Viln iaus ge to
policijos vadas Desleris ir žydų geto policija nuvyko i Ašmeną ir pranešė i
Gebietskomisariatą, kad tos motery s, kurias naciai manė likviduoti, dirba ,
jų naikin ti ne gali ma, o daugiavaikių šeimų apskrita i nėra. Prasidėjo derybos, numatytų ku o greičiau sun aikinti aukų skaičius sumaž int as nu o 1500
iki 800. Gensas nuvyko su gestapi ninku Weisu i Ašmeną ir ten nusiderėjo
iki 600 sunaikintinų asmenų. Tačiau kalbėta jau nebe apie moteris ir vaikus, bet apie se nu s žmones, o kadan gi tokių buvo 406, jie ir buvo nužud yti.
Gensas aiškino jud enratui , kad žydų policija išgelbėjo tu os, kurie privalo
gyventi, tie, kurie turėjo jau netrumpą gyvenimą, buvo pašalin ti, tai buvo
jų auka žyda ms ir žydl\ a teič iai. Vladimira s Parudominskij , pristatydamas G. Šuro Vilniaus geto užrašus, kur šis fakta s minimas, rašė, kad viso kie getui vadovausių žydų bandymai išsau goti jų gyve ntoju s nuo pražūties
nuolat ž lugd avo, šiandien palik ti gyventi buvo užmušami ki tą d ieną, va dova i, puoselėj ę kilnia s vil tis, apgaunami , o geto gyventojų akyse jie likdavo išdavikai , kaip pragmatiškai derėjęsi dėl žydų li kimų su pavergėj ais.
„Man ska udu skait yti apie žydų policininkus, kurių nuolankus žiaur umas
buvo ne tik stropu s slogit\ pareigt1 gelbstint save vykdymas, bet ir daugiau sia puikybe per smelkt as išdi dus įsitvirtinimas, va ldžios ir na ud os troški mas. Ne už dy ka žydų policininkai peln ydavo pasitikėjimą budelit\, kurie,
šiandien žinome , galia u sia i tapo ir jt\ pačit\ budeliais (kaip niekingai pasipūtėliškai turi būti mėgaujamasi savimi , kad nepripa žintum šito)" , - rašė
Porudomin sk ij.640
Gensas aiškino , kad naikinamoj i akcija neseni ai jvykd yta Kieme liškėse ir Bystrico je, kad atbėgo prašyti pagalbos žydai iš Švenčionit\ ir Vydžiq, bet ni ekas neg arantuotas , kad selekcijos akcija nepasikartos. Ge to
vadovybės, ge to policijos pareiga yra gelbėti jau n us ir stip rius, ja un us ir

MŽL, 2 dalis, p. 71-72.

Kolitz. Physical and Methaphysical Dimensio ns, p . 200-201.
Ten pat, p. 201; Joseph Zak (Zera Kod esh). Why? / / Lithuania . C rime and
punishment. Januar y 1999, no. 6, p. 61-63.
638
Grigorijus Šur as . Vilniaus geto kr onika. 1941- 1944, p. 85- 86.
6J6 Zvi
637

639

6' 0

Docum e nt s on Hol ocaus t, p. 440-444.
Vlad im ir Porudomin skij. Pažinti s praėjus puse i amžiaus. Kn.: Gri gor ijus Šura s. Vilniaus ge to kronika 1941-1944. - Vilnius: Era, 1997 , p. 12- 13.
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dvasia ir nepulti į sentimentalumą. Kai Ašmenos ra bina s su žin ojo, ka d
reika laujamq sušaudy ti skaičius suma žint as ir ka d penki sen i žydai yra
malinoje (slėptuvėje), jis įsakė ją atid engti. Tai žmog us su jaun a ir n ep aju dina ma d vasia. Tai yra sukrečianti p asla pti s ir ji tur i būti mūsl\ š ird yse,_
sakė Gensas. - Čia nebuvo teismas, skirstant ž mones į dešinę ar kai rę, Ge n sas prašė moralinės para mos, sakyd amas, ka d tu omet, d arant sprendim ą
Ašmenoje, jis nieko nebijojo, bet bijo, kai tai pr isim ena . Paneriai dar ga li
da ug pa reikalaut i, - perspėjo ana ipt ol n e h erojišką dau ge lio geto kalin i l!
nuostatą puoselėjęs Gen sas. 641

Psichologas iš šiq citatq gali pada ryti įdomias išvad as ap ie to me tl\
Lietuvi LĮ nacio n a listq partijos vieno iš vadovų požiūrį į žud ynes - žydų

žuv imas jam aišk i blogybė, bet lietuviq dalyvavimas žud yme gal ir nebūtų
toks baisus, jei vyk tq ne viešai ir lietuviai-žudikai nebūtq filmuoj ami . Taigi
n iekšybė yra ne d alyvavi mas, o to fakto užfiksavi mas. Nac iq valdy mas,
lietuv iq p olicijos ir savisa ugos batalion q pajungi mas oku pacinėms stru ktūroms ir įvėlė d a li liet uvi q i žydq naikinimą. Savo karo meto d ienoraš tyje
buvęs LLV fi nansų ministras Jonas Matulionis susid ari us ią si tuaciją žydų
atžv ilg iu suformu lavo taip :

-

Daug, deja, labai dau g p areikalavo iš žy~ l\ ne tik Paneriai .

1,~rdynės
Su prant ama, ka d bend ra d arbiav imas su vokiečil! naciais re ikalav o
vidin io pasiteisi n imo, kod ėl tai reikia d ary ti. Lietuviq at žvilgiu ta i buvo
ga na nesunku paaiškin ti. Anot okupaci nės admini stracijos finan sl\ tarėjo
J. Matul ion io: ,,jei lietu viai nebendra darbiautų su vokiečiais, tai daugelyje
atvejq patys ir nukentėtų. Dab ar gi liet u viai nejudinami. Nu stumti nuo savęs griū vančias bė das ben t tu o tarpu pak anka . Juk mūsl\ uždavinys yra
apsa ugoti lietu vius nu o karo vies ulo, kad jie kuo ma žiausiai nukentėtl!
fiziškai. Taigi klysta ta visuomenės d alis, kuri smerkia sav o tautiečius, dirbančius su vokiečiai s." 642 Tai gana tipiškas talkininko svetimie siems pasiteisinim as. Tačia u su vokiečių na ciais liet u viai buvo priver sti bendradarbiauti ir žydų ~aikinimo politikoje, tai kėlė įvairiausius prieštaringu s jau smus.
Taip sužinojęs ap ie užsienio šalių žydų ša ud ymą Lietu voje, vienas iš lie tuvi ų nac ionalistų vadovų Z. Blynas p iktind ama sis įra šė dienoraštyje:
,,Man svarb u jame tikr as pri ncipas - ne vieno ar kelių žydų išgelbė
jimas. Negali u pakęst i fakto, ka d Lietu va pave rč iama lavonin e-kapin ynu,
kad verčia šaudyti reguliariai iš Vokie tijos su vizom išvyku sius žydu s, kad
šaud om lietuv iai, kad tamp am tik ap moka mais bud eliais, kad mu s filmuoja, o savęs vokiečiai- ne. Tos niekšybės nega liu pa kęsti ". 643

Vokiečiai primetė

liet11viams
žyd11ša11dy111ą. 644

a) Žy dq ša u dymas

p as ienyje s u Vokietija

Tai , kas vy ko Lietu vos provinc ijoje, istorikams visiškai atk ur ti b us
tikrai n elengva, nes įvykiai dok um entu oti daugia usia likusių gyvų parody mais ir tai p p at vėlesni a is talki nin kų parodymais tardymų ar teis mų procesq metu . Po žud yniq , 1941 m. pab aigoje, Lietuvoje gyvi liko po 15000 Kaune ir Viln iuje bei 4500 žy dq ŠiauliLĮ getu ose. Dar 9585 žyd us ir komuni stu s
nu žu d ė op erat yvin io būr i o Nr. 3 padalinys Daugpi lyje ir 3500 žmoniq ,
dau gia usia žydų, tas pat s 3 pada linys nužudė Baltarusijoje 645 •
Ginklu o ti būria i va dinti su k ilėl iais ar par tizana is, TDA bū riais, p olicija. NKVD d okum entu ose jie va dinami įvai r ia i : sukilėliai (povs tancy),
baudėjai (karateli) , rečiau - baltalietuviai (bielolitovcy), baltapar tizan ai (bielopar tizan y) - ru sų ar kitq taut ybiq sovieti ni ai tardy tojai čia su ter m inij os
tikslumu nesismu lk ino. Mat reikalas tas, kad auga nt būr itt skaiči u i, p rie jq
plakėsi asmeny s, ėję plėši mo tiks lq varomi. Atkur ti žu dyn iq vaizdą nelengva , kart ais iš jq nepapr as tai sunku spręsti, kokiu blldu ir kas vie tose
konkrečiai isakė žud ynes vyk d yti, koks bu vo žudynėse, be va d ov avimo ,
nacių vokiečiq vaidmu o. Ta i pastebėjo apie žu dynes Kražiuose rašęs istor ikas Stani slovas Buchavec kas. 646
6"

•n Documents on Holoca u st, p . 442-444.
.. , Jonas Matulioni s. Neramios dienos, p . 128.
.. , Blyno dienorašt is // LVOA. F. 3377. Ap. 55. B. 236 . L. 260.
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Jonas Matuli oni s. Neram ios dienos , p. 153.
MŽ L. 2 d alis, p. 131-"140 .
.., Stan islovas 13u ch aveckas. Kraž iai n acit\ okupacijo s metais (194 1-1944) / /
Kraž iai. - Vilniu s- Kau nas: XXI am žius , 1993, p. 169- 171.
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Žudynių mechani zmas buvo iki šiurp o pap ras tas. Žy da i turėjo būti

surinkti iš keliq miesteli q i vieną vie tą ir laukti a t vyks tanči o naikintojų
būrio. Surandamos kiek toliau nu o miestelio (už 3-4 kilometrq, kar ta is ir
toliau) žudymui vietos, ten iškasa mos du obės . Pasmerkt ieji buv o atgabenami arba atvaromi i ten grupėmis, po 100 ar 500, maž iausias atstum as tar p jq
bu vo 2 kilometrai. Papra stai žydai i egzekucijos vietas bu vo atvedami iš
jkurtų laikinqjq getų. Apie žydq žud ynes ma žuosiu ose getuose ir laikino se
izoliavimo stovyklose Telšiuose (Geruliq stovyklo je, Raini uo se, Viešvėnuo
se), Žagarėje, Joniškyje, Skuode, Jurbarke, Vilkaviškyje, Lazdi juo se, Šve nčionyse ir Švenčionėliuose, Utenoje, Biržuose išsamq straipsni paskelbė
Arūnas Bubnys 647 , keliolika jq ap rašyta stu dijoje „Žy dai , holokau s tas ir
dabartinė Lietuva" 648 , tad visos, jau ske lbtos medžiagos ap ie žudyn es, sk aičius, žinomus iš K. Jagerio raporto, čia neka rtosime, pa sitelk sime tik būdin
giausius pavyzdžius iš jvairiq Lietuvos vietoviq.
Kaip jau minėta, pasienyje su Vokietija, vis u ruožu , pirmomis karo
dienomis siau tėjo Tilžės gestapo būrys, gaudamas vietiniq partizanų ir lietuvių policijos paramą. Palangoje visi žy dai suimti buvo jau birželio 26 d. Iš
Kretingos paskambino miestelio komitetu i telefonu ir perdavė jsakymą žydu s suimti. Atvykus gestapui pareikalauta pradėti akciją. Are š to dieną vykusiame susirinkime vietos policijos vado pavaduotojas Juozas Adomaitis
kalbėjo, kad Lietuvoje nebebus sovietų va ldžios , Lietuva bus laisva ir „m es
gyvensime gerai". Todėl reikia suimt i visu s kom un istus ir komjaunuolius,
kurie eina prieš lietuvių tautą. Ka lbėjo ir Jazdauska s, tu omet vietos policijos vadas. Adomaitis ragino suimti visus Palangos žydus , nes žyd ai padegė Kretingą ir netrukus degins Pa langą. 649 Taigi žydų suėmimas grjstas
ideolog iškai, kaltinant juos komuni zmu apskritai vis us ir žal a, kurią jie dar
gali padaryti - padegti miesteli.
Per dvi valandas visi Palangos žy dai bu vo suimti ir suv aryti pri e
autobusų stoties - apie 250 ž monių . Vyrus, laikytu s sinagogoj e, vokiečiai
nuvedė prie jūros ir sušaudė. Moteris ir va iku s laikė stovy kloje Valderiškių

kaime, ju os saugojo lietuvių pagalbinė pol icija. 650 Rugsėji ar spalio pra džioje policijos vad u i Adomaič i u i pa skamb ino Kre tin gos ap skri ties poli cijos vadas P rana s Jak ys ir pasakė, kad naktį reikės su šau d y ti visus gy vus likusi us žydus . Tam bu vo sur inkta 20 policin inkq, vieni iš jq m oteris
ir vai ku s varė, kit i saug ojo šaudymo vietą. Į žudymą mobili zuotas Pa lan gos kooperatyvo s unkv ežimi s, kitą sunkve žimi a tsiuntė iš Kreting os Jakys. Jis ir dar 5 as menys šaudė. Nužud yta 180 moterų ir vai kų . 651 Pri eš
ša u dymą Adomai tis policinin kams s akė, kad visu s žydu s reik ia sušaudyt i, nes jie visi eina prie š lietuvių tautą. Įspėjo, kad šaudyti reik ia taip,
kad n iekas iš žydų ne pabėgtų. Visi, vežę žydusi šaud ymo v ietą , pol icinin kai buvo g ir t i652 • Šaudė ir Adomaitis, jo žmona pa liu d ijo, kad rytą griž ęs iš šau d ymo viet os jis buvo girt as, o ant palto bu vo kra ujo d ė mės, kurias ji ilgai va liu si. 653
Plateliuose pirmiaus ia buvo sušaud yti žydų vyrai , vieną die ną sunaiki no aš tu onis, ki tą dieną apie 20 žydų atvykę vo k i e čiai, kad jie nepabėg
tų . Liko m otery s, seniai ir vaika i. Esan t Pla telių policijos viršin in kui Juo zui
Poškui, birželio-liepos mėnesiais čia buvo partizanų nužud y ti iki 40 sovieti nių jstaigų tarn autojų, komunistų ir aktyvistų, visu s juo s Po škus prisi p ažino tard ęs, po to policija juos nuvežė i Plungę ir Salan tus, kur jie visi buvo
sušau d yti. Birželio pabaigoje i Platelius atvyko v oki ečių baudžiamasi s bū
rys, apie 40 na rių, kuriam vado vavo vokiečių kari uomenės majoras , kuris
jsakė tuometiniam policijos vadui Poškui areštuoti visus apylinkėje gyve nu sius žydus, ką p ar tizanai su vokieč ia is per tris d ien as ir jvykdė. Buvo
su imta apie 150 žydų ir uždaryta i Plateliq si nagogą, ju os vertė kasdien
šluoti gatves, nešioti akmenis, tyčiojosi iš j ą Netm kus buvo sušaudy ti pir mi 12 žydti-vyrų. 654 Rugpjūčio mėnesi Kretingos apskrities policijos virši nin kas Prana s Jakys pasirašė jsakymą vietos policijos vadui Žviniui ir partiz an q būrio va dui V. Barkauskui sušaudyti likusius gyv u s žy du s. Po licininkai surinko 15 žydą dirbu siq pas ūkininkus, o kitus nuvarė i nužudymo vietą. Po licijos vadas Juozas Žvi nys su vietos aktyvistų būriu areš tav o
650 Ju ozo

Bubnys. Mažieji Lietu vos žydų ge tai ir laiki nos izoliavimo stovyk los
1941-1943 metai s// Lietuvos istor ijos metr aštis. 1999 metai, Vilnius, 2000,
p. 151- 179.
.., Alfonsas Eidintas. Žydai, holokaustas ir dabartinė Lietuva// LŽŽB, p. 128- 162.
649
Klemenso Mažeikos liudijimas 1946 m. / / LVOA. F. 3377. Ap. 55. B. 107. L. 75.
647
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parod yma i// LVOA. F. 3377. Ap. 55. B. 107. L. 60-6 2.
parod y mai / / Ten pat, l. 63.
,;, Mažeikos parodymai / / Ten pat , l. 76.
m Ten pat , l. 84.
65• Juozo Poška u s 1945 m. sausio 13 d . parodymai tard y tojui // LVOA . F. 3377 .
Ap. 55. B. 140. L. l 27.
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visus kitu s miestelio žydu s ir su v arė juo s i sinagogą ir g re ta esantį

nam ą .

Jis įsakė Jonui Markvaldu i eiti po žydų namus ir pa likt as bran ge nybes ,
daiktu s iš žydų n a mų nešti i sa nd ė li ir sa ugo ti , pri ž iūrė ti tu šč iu s namu s,
kad gyventoja i jtĮ nep lėštų. Šaud ymui iš 70- 80 žm oniq būrio Žvi n ys atrinko savanoriu s. Pirmiausia bu vo su šaud yti vy ra i655 . Po to Žv inys su 7- 8
pavaldiniais rugpjūti nuėjo pri e sinagogos, kur bu vo laikom i žydq vaikai ir
moterys, s us ta tė juosi kol oną, v iso apie 70 žmoniq. Kelias mot eri s s usodi no i vežimą , ku ri se k ė kolo na. Auk as va rė 17- 18 p arti zanq. U ž 8 kilom etrų nu o Plateliq sar gybini ai p as uko kol on ą i mi š ką , visos auko s bu vo nureng tos ir su šaud ytos. Beje, žy d us ša udant daly v avo pa r ti zano
Grišman ausko žmon a Bert a, vo kie tė pa ga l ta utybę. Taip žu vo iš viso apie
150 Platel i ų žydų . 656

Salantuose žud ymo m echani zma s a trod ė pana šiai. Vokiečiq į sa k y
mu liepos mėnesį bu vo suimti visi mie stelio žy dai , sudar y ti d arhin g q są ra
šai. Iš Kreting os atvy ko dvi mašinos vokiečiq SS kariq , pa ėmė 40 vyrq žydq
ir nuvežė ju os kasti duobių Žvainių kaime. Atvyku s auk štam vokiečių pa reigūnui, nut arta p irmi ausia sušaudyti tuo s, kurie kasė du obes . Tą dieną
vokiečia i iš viso nužud ė 150 žmon ių.
Žemaitijoje nusistovėjo tok ia taktika: vokiečiq ka re iviai, gestapo ar
SD grupės pirmi ausia sušaud ydavo žydų vyrus , o moteris ir vaikus palikdav o naikin ti vietiniams lie tuv ių akt yvistams . Salantuos e po savai tės, kai
buv o sušaud yti vyrai, policijos viršinink as Baltuonis buvo iškviestasi Kretingą, kur gavo įsa kym ą sud oroti likusius žydus - moteris ir vaikus . Į pagalbą pakviestas partizanų būrys iš Šateikių, vietos seniūno nurodymu
kaimu ose paimti vežimai. 10-12 ša ud y tojų d v iračiais nuvyko i egzekucijos
vietą, kuri parinkta Šateikių miške. Naktį žyde s susodino i vežimu s ir paryčia i s atvežė p rie duob ių, kuria s jau buvo iš kasę šateikiečiai. Liudininkas
Ciprijonas Skridaila parod ymuo se v okiečių dalyvavimo žudynėse tą dieną
nemini , atrod o, kad jų tuomet ir nebu vo -vokiečiai likvidavo vyrus, moteris
palikdami uoliems talkininkam s - lietu viam s. Šaudymui vadova v o policijos viršininko pavaduotoj as Str avinsk as, n es Baltuoni s neatv y ko. Moteris

pirm a nur en gd avo ir ve rtė šok ti i d uobę, gulti veidu į žemę, o iš viršaus
657
baudėjai jas šaudė.
Vokiečia i neminim i ir Broniaus Salyklio paro dym uose ap ie 200 mo terq ir merg inq sušaudymą Gargžduose . Jis pa liudijo, kad „voki ečių nuro dymu " 1941 m . rugsėjo mėn. žydės, laikyto s Aneliškių dvare , p olicijos ir
balta raiščiq bu vo nu va ryto s i Vėža i tinių mi šką, 11 km nuo m ies te lio, ir
sušaudyt os. Ša ud ym u i va d ovavo Ild efonsas Lu kauskas 658 •
Ylakiuose 1941 m . liepos 6 d . vietos partizam1 skaitlin gas būrys,\
ku riam e bu vo 132 nariai , va d ova ujamas ats. kapito no Petraus ko suėmė vi sus vietos žy du s ir žydų kapi nėse sun aik ino. Iš viso nužu dy ta 475 vietos
žyd ai. Viena būrio g rupė iš 20 asmenq suša udė apie 30 žydq , ša udė v isi 20
būrio nariq. Liku sios trys grupės iš to bū rio šaud ė jau kitas žydų par tijas,
kurių iš vi so buv o ketur ios. 6;<) Žiaurum u pasižymėjo miestelio kirpėjas Mikas Gli a ub erta s, kur is su omi šk u peiliu pja us tė žy d ams ba rzdas , sad istiškai, nep aisy d ama s riksmt\ ir malda vimų, nup jauda mas jiems ir veid o odą.
S tebėj ę tai vokiečiai juokėsi ir fotogra favo Glia ub erto elgesį.660
Šiau liq sri tį „ tvarkė" ope ratyv ini s būrys 2 ik i pat spalio 2 d ., tad čia
vykdytos žu d ynės pr iklauso jau ne Ham ann o žudikams (apie Hamanno „Skrajoja nčio

ss /. Markvaido parodymai 1948 m. // LVOA. F. 3377. Ap . 55. 13. 106. L 18.
"' Alberto Zor kaus parod yma i 1948 m . // LVOA. F. 3377. Ap. 55. B. 106. L. 1314,Juozo Žvinio, V. Barkau sko parod ymai // Ten pat. 13.107. L. 132, 160- 161.

bario" ž udynes ž r. dokumentą knygos pabaigoje).

Viekšniuose vietos komendanta s Juo za s Mačius liepos m ėn . gavo
apskriti es kom endant o Pečiulio įsakymą raš tu areš tu o ti vi sus
žydus ir uždaryt i juos gete. Jo vad ov aujamo bū rio 20-25 vyrai ir keli vok ieČit\ kar eiviai per kelias valandas suėmė 150- 200 žydq , visus vyrus su va rė
ir uždarė si na go goje. Ją a ptvėrė vieline tv ora , pastatė sarg ybas. Liep os 1415 d . buvo sugaud yti visi žy dai , slapstęsi Vie kšn i tĮ va lsč iuje, va ika i, m oterys . Liepo s 15 d. atvykę du v okiečiq kar ininka i krėtė ge tą, atėmė p in igu s ir
pervedėjuosi Raudon ojo Kryž iaus sąskaitą . Vokiečia i davė nurodymą su naikinti žydus , tačiau šaud ymui jie nu va ryti i Ma že ikius.661
Mažei kių
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LVOA . F. 3377. Ap . 55. 13. 106. L. 140- 141.
LVOA. F. 3377. Ap. 55. 13. 106. L. 72.
659
Rim vy d o Ve it o pa ro dy mai 1944.X.13 d .// LVOA. F. 3377 . Ap . 55 . B. 111.
L. 11.
660 Petro Gerdv ai nio liudij imas 1944. X.6 d ./ l Ten pa t, l. 20.
661
Juozo Ma čia us pa rod yma i 1944.Xl.26/ / LVOA. F. 3377. Ap . 55. B. 113. L. 87.
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Pl ungėje šaudant vietos žydus išsiskyrė savo „humani zmu " vienas iš egzek ucijos va dovų, Arnoldas Pabrėža. Jis ge rai mokėjo žy di šk ai ir,
atvarius žydu s šaudymui prie duobės, matyt, norėda mas, kad jie nesikankintų gyvi duobėje, kalbėdavo žy dam s, kad jie stovėtq ant duobės kraš to,
arba klauptųsi ant kelių, arba, blogiau si u atvej u, atsigultq pr ie p at duobės.
Tie, kurie atsigul davo , negalėjo ikristi i duobę, tad a žudikai turėjo nu ša uti
juosi nu garas ir priėję iversti kūnus i duobę. 662 Plungėje žydai su ša ud yti
vietos policijos ir p arti zanų, vokiečiai akcijoje nedalyvavo. A. Pakal ni škis
ta ip apra šo situaciją : varant žyd u s egze ku cija i, viena s iš dvi ejq buvusių
mieste vokiečių i ėj o i komendantūros ki emą ir paklausė:
,, - Ką jūs žada te d ary ti su žydais?
Komendantas atsistojo, įsi tempė pri eš tą vargšą vokie ti ir atsakė:
-Aš jau da viau isakymą vis us iki vieno suša udyt i.
Matėsi, kad vokietu kas bu vo patenkintas atsakymu". 663

Se doje, ku r sovie tai su kilimo metu sušaudė 12 lietu viq partizanq ,
kar tojosi pan ašus scenariju s. Prad žioje are štuot i sovietų aktyvistai, ikurtas
laikinas ge tas, vėliau žy dai du kartu s per dieną buvo ša udomi, par tizan ai
savanoriškai eida vo šaudyti. Šautu vai bu vo išdu odami sukilėlių štabe, kai
reikėdavo vyk ti i užduotie s vietą, grižus iš jos šau tuvai buvo grąžinami i
štabą.66-1 Dalyvis J. Vilnius tardo ma s teigė, kad jis dalyv avo ša udant žydus
Mažeiki uose rugpjūčio mėnesi, kuriam vadovavo leitenantas Vitka uskas.
Sušaudyta apie 300 žydų (per tą dieną iš viso apie tūkstan ti) ir api e 30
sovi etinių aktyvistų, daugiausia lietuvių, iš Mažeikių kalėjimo. 665

1941 m . birželio pab aigoje Tauragėj e gestapininkai vokiečiai, kurių
vyresnys is buvo Švarcas, 5 asmenys, padedami žydu s konvojavusių lietuvių policininkų, su ša udė apie 100 žmonių, šaudė vokiečiai. Liepos pradži oje buvo su šaud yti 12 žy dų ir try s lietu viai Vi zbutų kaime , rugpjūčio
pabaigoje įvykdyti try s šaud ymai : ap ie 50 policininkų ma šinomis nuvežė
Prano Aglinsko parodymai 1949 m. // LVOA. 3377. Ap. 55. B. 127. L 7.
Aleksandras Pakaln iškis. Praeiti es a tgarsiai. - Čikaga, 1988, p . 4.
u. Juo zo Vilnia us parodym ai 1944 m . spalio 15 d. // LVOA. F. 3377. Ap . 55.
B. 111. L. 70-7 1.
66.SVilniaus parody mai 1944 lapkričio 21 d . // Ten pat , B. 111. L. 75-76 . Vė l ia u
Vilni us tarn avo lmpule vičiaus bata lione.
6'.l
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žydu si Ši lalės mišką, už 5-6 km nu o Tauragės, sustū mė žyd us, taip pat
sen uku s bei vaikus i duobes, ir duobėse juos šaudė. Žydus vežė anksti ryte,
kad nematytų gyve nt ojai, atimdavo iš jų pinigus ir bran genybes.
Rugpjūtį Batakiuose , už 5 km nu o Bata kių, buvo sušaudyti vietos ir
atvež ti maši nomis Ska udvi l ės žydai, apie 300 žmoniLĮ . Visi 50 sav isaugos
policijos asmenų buvo tauragiečiai, jiems vadovavo leitenantas Šernas, kažkokiu vad u skaitėsi ir Preik šaitis.666
Kraži uose , kaip rodo dalyvių parodymai, vadovavo vietiniams policijos vadas Jurevičius, partizanų štabui Kazys Matulevičius, viena i iš grupių Vyta uta s Sakalauskas. Po žydų patalpinimo i daržinę, kur suvaryti visi
miestelio ir apylinkės žyda i (apie 250), vienas iš atvykusių vokiečių paskelbė, kad jie bus šaudo mi, parti zanai buvo padalinti i dvi grupes. Pirmoji
vyko su maši na ir vežė areštuotu s prie duobių, iškastų miške prie Kelmės,
kol kas vaikų ir moterų pasak yta neliesti. Vežamiems žyda ms buvo meluo jama, kad jie perkeliami i Žagarę. Vokiečiai dalyvavo šaud yme, šaud ė ir
visi partizanai, tačiau du a tsisakė. Liudinin kas Jonas Vladička parodė, kad
jam pavyko ištraukti iš geto sužadėtinę Lėją Aronai tę, jam padėjo Sakalauskas. Parody muose užsimenama , kas žudynėse dalyvavo apie 12 vokiečių ir
jiems padėjo 80 part izanų. 667
Radv ili šky je, žydų parodymai s, tik pasirodž ius vokiečia ms, žydai
pradėti vary ti dar bams, jie žem inti, iš jų buvo tyčiojamasi, vietos lietuviaiparti zan ai vertė žydus daryti gimna stikos pratimu s, pilti vienas kitam ant
galvos vandenį, moterys valė alud es. Liepos 8 d . žydams paskelbta, kad
visos šeimo s turi per 15-20 min. išeiti iš namq ir stovėti prie durų. Par tizanai nuvarė juo s uždaryti j stovyklą - laikiną ge tą, apie 600 žmonių apgyvendinti senuose mediniuo se baraku ose. Buvo uždrausta turėti kontak tu s
su vie tos kirkščion imis, visi varomi i darbu s, stovykla aptverta spygliuota
viela. Liepo s 12 d. atvyko du vokiečių karini nkai ir visiems vyram s liepta
susirinkti kieme, klausinėjo, kas turi kokią specialybę. Vyrai kolonomis bu vo išvaryti iš geto, dau gum a įl! buvo suša ud yti netoli senųjų žydų kapinių,
miške . Rugpjūčio 26 d . bu vo pask elbta, kad visi likę žydai bus per kelti i
Žagarę, dalis šeimų išvyko i Šiaulius. Ten jie ir buvo sun aikinti, tik ne-

Mi

™ Antan o Švėgždos parodymai 1948 m. rugpjūčio 3 d. tard ymo metu // LVOA.
F. 3377. Ap. 55. B. 2. L. 6-7.
667 Parodymai 1951 m. // Ten pat , l. 9, 22, 24, 26, 48.
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daugeli s šeimų iš Šia ulių geto, ji likviduojant , bu vo išvež ti i Vokie tiją ar ba
pasislėpė pas

lietuviu s.665

Masinės žudynės Dimitrave ivykd ytos ru gpjC1ti. Čia, b uvus ioje n epriklausomybės metais

pataisos stovykloje, kur

vokiečiai ikūrė lageri,

laikomi liepos mėnesi atvary ti 500- 700 Skuo d o žyd ą Vyrus

laikė

bu vo

eleva to-
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duobėj e 149 žmonės, a trod o, visi buvo už kast i gyv i - kūnai neturėjo kulkų

žymitĮ, kau lai nebu vo suža loti . Trečioje duobėje iš 61 kūno ant 52 ras tos
ku lktĮ žymės, be t tik n ed augelis nuka uta i galvą, kiti tikriau siai bu vo už-

kas ti gyv i, nes neap tikta sužalojimtĮ, apie tai liudi jo ir kūntĮ pozos duobėje.
Iš viso duobėse ra sta 510 kūnų, iš jų 31 kūdikis, 94 paa uglia i, 385 mot erys.

riuje Skuod e, ten jie buv o p ir miau sia ir suša ud yti su komuni sta is-li etu-

Kanki n tq ir užkastų gyvų iš viso galėjo bū ti 289, iš jtĮ 31 kū dikis. 672

viais. Taigi jt\ i Dimitravąjau nebereikėjo varyt i, mat yt, taip

Telšiuose bu vo sut elkti ir kalinam i Varnių, Luokės, Alsėdžiq, Rietavo ir kitq ap linkin iq vietq žy dai. 673 Birželio 27 d. aktyv istai išvarė žy du s iš

baud ėjams bu-

vo saugiau. Rugpjūčio viduryj e lageryje apsilankė Kretingos aps k riti es
policijos viršininkas Jakys, ir vie tos partizanų būrio va d as Sta sys Vitku s

namų, su sta tė

i ko lona s ir išvedė i Ra inių dvarą, kur buvo isteigtas la ikinas

surinko 20 a smenų, kurie paruošė du obes Alko s kalne, už 4 km nu o Dim it-

getas. Visas žy dq tu rta s, likęs jq na muose, b uvo išgrobsty tas. Stovyk los

ravo stovyk los. K asėjus surink o Rudaičių se niūnas Vinca s N av icka s. Vit-

viršininku paskirt as B. Platakis. Liep os 18 d. i stovyklą atvyko du ges tap i-

kus pasiūlė duob es kasusie ms pri siju ngti prie jo

nink a i ir būrys lietu vių- api e 50, isakė iškast i keletą duobių, iš žydq buvo

šaud yti, tokių atsirado. Už

šaudymą pasiūlyta

būrio

ir ei ti sava n oriais

atsilyg inti

aukų

daiktai s.

tyčiojamasi .

Liepos 21-22 d . vyko

žudynės,

kur ioms va dovavo ges tapin in-

Duobi t\ kasėjo Kazio Kontrim o liudij imu , seniūno p as irašytame kvietime

kai. Pirmiau sia buvo a tskirti ir sunai kint i vyrai,

kasti duob es už neatvykimą bu vo gras inam a teismu

žud yma s nebai g tas, jie bai gti žud y ti kitą dieną. Da lis

čių

tačiau

ir senių, pasaky dami jiems, kad ve da maud ytis. Au-

suprat o, kas ne trukus atsi tiks, moterys

vaikų , jie nekalti". Kelyje viena
bių

neklu snumo vokie-

valdžiai. 669 Savanoriams bu vo išdalinti ginkl ai ir šov inia i. Pirma išve -

dė 300 m oterų, vaikų

kos

dėl

šaukė: ,,Pasigailėkite

mot er is atsiliko ir bu vo nu ša uta. Pr ie du o-

aukos buvo išrengtos . Jėga visas

suvarė

au kas lazdo mis per galvas, po to jas

sušaudė. ;

gyv i. Kitos dienos ryte atvaryta dar 200

žydų,

prie

patyrė

vėnų

loje, ten sušaud yta apie 200-250

moterys , suvary tos i Ge rulių stovyklą, kuri ą saugojo

stovyklas

pr ižiūrėję

policinink ai . Dau g

moterų

statant po 5-6

buvo iš-

g ru od ž io 23- 24 di enomi s.m

trū

P rov incijoje

pa sitaikė

atvejt\, kuriu os varg u ar tiesiogiai inspiravo

asmenų. Šaud ant prad žioje iš motinų atimd avo kūdikius, kurie nega lėjo

liepos 10 d. saugojo d eši mt

stovėti

mokyklos p ata lpo se . Būrio vadas Vladas Parojus

prie duobės krašto. Po va ikų šaudytos motery s, kurios buvo pr iversanksčiau suverstų la vonų.

Raudonosio s ar mijo s eks hu macijos komisija , ištyrusi

d uobes 1944 gruodž io 17 d., nustatė, kad l duobėje moterys buvo nu ša utos ,
kūnai gulėjo

merginų

kančiq

ir Vieš -

i Telšiuose steigiamą ge tą, Ežero gatvėje. Jos suša ud ytos Rainiuo se 1941 m.

duobės

būtent vokiečiai. Taip Troškūnuose vieto s

o vaikai užkasti gyvi,

ir

Rainių

Daug elis bu vo užkas ti

ko šovinių, liko da ug nenužudytų, kontuzytų, tik pri trenktų. Šaudė 25- 30

Veikiančios

bu vo laik om a

Dau gia u sia

mušė

visi buvo sušaudy ti671• Iš duobių sklido šauksmai, kadangi žud ikams

tos duobėje stovėti ant

žydų

vyrų.

pri evartau tos, kalinės kentė badą, pa žemin imu s, tačia u rugpjūčio pabaigoje jos bu vo nu žud ytos, išskyru s 400- 500 jaunų moterų, kuri os bu vo išsiųstos

i mirti es vietą, baudėja i
6 0

Viešvėnų stovyk

tačiau, užėjus liūčiai, vy rų

lietuvit\ ak tyv istt1 b(irys 1941 m.

areštuotų l ietuvių

ir tiek pat

žydų

pasikvietė

pradžios

kelis

būrio

vy ru s, su ja is išgėrė, pasiėmė iš sandėlio šautu vus ir paliepė e iti su juo

i

klasę, kur bu vo laikomi suim tieji. N u sileid us i pirmą aukš tą, būrio na riai

atr aki no uždarytųjt\ patalpą, liepė žyda ms suei ti i vieną kamba ri o pusę, o

be tva rk os, suv ers ti ka s kaip . Ant ro je
672

"' Holokaustas Radvi liškyje// Johad ut Lite . - Tel Aviv, 1984, p. 355-357 .
.., LVOA. 3377. Ap . 55. 8. 107. L. 27.
670
Stepono Grikšto parod yma i 1944 m. // LVOA. 3377. Ap. 55. 8. 107. L. 8-9.
671
NKVD pažy ma / / LVOA. F. 3377. Ap. 55. 8. 107. L. 6.

Byloje yra tr ys ekshumacijos metu dar ytos nu otra u kos / / LVOA. F. 3377.
Ap. 55. 8 . 107. L. 42- 47.
m Žud ynes Tel šiuose plačia u aprašė: Arūn as Bubnys. Maž ieji Lietu vos žydq
geta i ir laiki nos izo liavimo stovyk los 1941- 1943 me tais // Lietuvos istorijos
metr aštis. 1999 meta i. Vilniu s: Lll, 2000, p. 155- 158.
"" Arūnas Bubn ys. Mažieji Lietuv os žyd t\ get ai, p. 157- 158 .
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įkalintiems lietuviams į kitą ir staiga, apst ulbu si q lietu viq ak ivaizd oje, a tidengė ugnį į

2- 3 vokiečiai. Jie vyk d avo lengvąja mašina, o lietuviai baudėjai vien u arba
dviem sun kveži miais678 , kartais „Lietūkio" autobusu. I Iamanno gru pei pro vincijoje nere tai talk indavo vie tos policininkai ar aktyv istai.

žyd us.m

Sukrovus dešimties žy dq lavo nu s į du vež imu s ir veža nt ju os į kapines, ten buvo nu šauti ir veži mu s a tlydėję žydai. Lup eikis da r vieną žydą
nušovė ga tvėje, kėsinosi nušaut i ir dar kelias atsitikt inai iš da rbo p ro ša lį
ėjusias žydes, pliekė Lupe ikis ir į lietu vi us, kurie bu vo tam sia is pl a uka is,
matyt, pa laikyda mas juos žydais esa nt.676 Tačiau pana šios žudynės y ra
jau baltosios karštinės arba išsk irt inio nukr ypim o faktai .

b) H a m a nn o ko mand os
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Visi Ham ann o bū rio vyrai šaudė Kaune . Jageris pažymėjo, kad „a kcijas pačia me Ka un e, kur mūsų žinioje yra paka nkama i bent kiek parengtų
par tizanų, ga lim a laik yti para dini ais ša udymais, pa lyginus su milži ni škais sunkumai s, kuriu os daž nai tekdavo įvei kti kitu r". 679 Iš jo ra porto aišku, kad pa ka nkam ai tiesi oginiq žud i kų p rov incijoje nebu vo lengva ras ti.
Čia ir g lūdi Hama nno būrio suda ry mo esmė-praktiškai jau profesi ona lūs
žudikai turėjo būti vež iojami iš vietos į vietą, nes neb uvo tikimybės, ka d
pavy ks surinkt i rei kiamą žudikų skaičių, ant ra - ar jie ištvers kraupiu s
skerdynių vaizd us. Tač iau tokių žudi kq atsirasdavo ir iš vietos būrių, kalė
jimq prižiūrėtojų, policin inkq tarp o.

žu d y nė s

Žymiausias holokausto istorijos tyrinėtojas Rautas Hilberga s a tskl einu sikaltimus Rytų Europ oje, taip pat ir daugia usia žu d yniq įvykdžiusios einzatsko mand os 3 (EK3) veik lą. Komanda surengė 112
šaudymtĮ 71 vietovėje, eida ma ten ir atgal, vykdė ekstens yvinius šaudy mu s
ir Latvijoje, ir Baltarusijoje. Ketur iolikoje vietų žydq žud yne s ji vy kdė pakartotinai, Rasei niu ose ir Ukmergėje šaudyta po ketu r is kartus , Marija mpolėje 5, Panevėžyje 6, Kaun e 13 ir Vilniuje 15 kartą Interva la i tarp šaud ymq tuose miestuose tru kdavo nu o vienos iki 42 dienq, vidutinė trukmė bu vo
sava itė.m Tad Jager io sudar ytasis „skrajojanti s b ūrys " (Rollko mm and o),
vad ovaujamas 55 oberšturm fiur erio Joachimo Haman no, sus idėjus io iš aš tuoniq- dešimt 3-iojo operaty vinio būrio (EK3) vok iečiq vy rq (jie da ugiausia vadovaud avo), kar tu su jiems talkinu siais lietuviais . H aman no bū rys
vyko iš miestelio į miestel į ir, vietos policijai, akt yv istam s ir adm ini stracijos
atstovams padedan t, kas kelios dienos ar net padi eni ui skir tingos e vie tovėse
naikino Lietuvos miesteliq žyd us. Harnanno grupėje galėjo bū ti apie 80 lietu viq (daugiausia tai TDA Kaun o bataliono 3-iosios kuopo s nariai). K. Sta ngas
nurodo, kad Hamannas tu rėjo savo dispozicijoje apie 40 vokiečiq ir B. Nor kaus vadovaujamų 60 lietuv ių, tačiau vokiečiai daž ni ausiai likdavo Kau n e
vykdyti kitas funkcijas ir į šaud ymu s prov incijoje papr asta i važ iu odavo tik
dė Einzatsgrupiq

Iš pogro mq Vil ijampolėje į kuriamą TDA batalioną a tėjo No rkaus ir
Šimkau s vad ova ujami asm enys. Vokiečiai juos išski rstė ir dalį jų priėmė į
SD kaip pag albiniu s vienetu s. Viena grupė iš pirmųjų pogro min inkq tarp o
ir bu s įjung ta į Hamanno būrį, ku ris įvykd ys šiurp iausias žu dynes didelėje
Lietu vos teritor ijos d alyje. Masiniuose žyd q naiki ni m uose VII forte naciai
ir pasitelkė sukurto TDA ba taliono vyru s- bataliono 1 ir 2 kuopos in corp ore su savo vadais , bū riais. Liepos 4 d . d vi kuo pos mes tos i akcijas: VII fort e
žydus šaudė 1 kuo pa (va das - kap . Broniu s Kirkila, padėjėjas \eit. Stepas
Pau lauskas , būrio vada i j. leit. Jonas Plungė, j. !eit . Jon as Ralys, j. leit. Povilas Kul aka uskas ). Kitoje egze kuc ijoje šiame forte pan aud ota 3-ioji kuop a
(vadas- !ei t. Juoza s Barzda , vado padėjėjas- !eit. Ana toliju s Dagys, būrio
vadai !eit. Jur gis Skar žinskis, !eit . Bronius Nor ku s, jaun. leit. Stepas Du binskas - tos kuopo s ka rin inkai ir dau gum a ka riq įėjo i vadinamąji H amanno „sk rajojan ti būri") . Šioje akc ijoje bu vo nu žu dyta 2514 žydų taut ybės asme nq , žud y nės vyko dvi dien as. Po šios akcijos 3-io ji ku opa
da ugiausi a d alyva udavo eilini ame šaud yme, nere tai dalyv aud avo 1-oji, o
kar tais ir 2-oji ku opa (vadas - kap . Nor berta s Gasėnas, padėjėjas - le it .
Julius Mituzas, būrio vadai - leit. Aleksa nd ras Kemeklis, leit. Vlada s Tamo-

"' An tano Lupeikio parody mai 1959.IV.3 d. / / LVOA . F. 3377 . Ap . 55. B. 154 .
L. 65-66.
'" Juozo Šeiboko paro d yma i 1959.IV.ll d .// LVOA. F. 3377. Ap . 55 . B. 154 .
L. 69-70 .
617
Rau l Hilberg. The Destru ction of the Europ ea n Jews. Vol.1. - New Yo rk : Hole s
and Meier, 1985, p. 294.

šiū nas, j. leit. Jur gis Juodis) .
678 Knu t
679

a

Stan g. Kolab o rati on u n d Masse nm ord , s. 158, 159, 161, 165.

MŽL. 2 d alis, p . 138-139.
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Vykd ant masines žudy nes bu vo pajun gia m as ir visas batalionas,
išsky ru s tuos karius , kurie tą di eną ėjo sargybas ar atlik o kitas u žduotis.
Taigi žudynėse dalyvavo ir 4-oji kuopa (vadas - kap. Viktoras Klimavičius,
vado padėjėjas !eit. Julius Abramavičius, būrių vada i leite nan tai Antanas
Šalkauskas, Vladas Malina uskas, Stasys Utkaitis, jaun . !eit. Ju rgis Janu lev i čiu s ir Povilas Grigaliūnas), bei 5-oji kuopa (vadas - kap. Juo zas Truškauskas, vado padėjėjas jaun . !eit. Buinau skas, būriq va dai jaun. leiten antai Petras Rusteika ir Juozas Obelenis) . Visose žydq žudy nėse dalyvaudavo
keli vokiečių karininkai, kurie vadova ud avo šaudym ui ir prižiūrėdavo, kaip
jis vykdo mas bei 10-20-ties vokiečiq karių grupė. 680
TDA bataliono pajungimas žydų žu dynė ms ne visiems bu vo pa ke liamas. Po pi rmųjų šaudymų, liepos 5-1 1 d . bataliono vadas buvo priverstas paleis ti iš tarn ybos 117 karių, neabe jotina, kad tai buvo ir sav otiška
dalies tt1 karių pro testo pri eš žudynes forma .681 Plito d ez ertyra v imas. Tas
pa ts bu vo su kai kuriais karinink ais - 1-os kuopos vadas kap. B. Kirkila
liepos 12 d. nusišovė. Jo savižudybė iš kar to apaugo gandais. 682
Kuopos vado padėjėjas S. Paulau ska s ir du iš ke turių būrių vadų P. Kulakau skas ir J. Ralys parašė raportus atleisti iš tarnybos ir tai buvo
pada ryta. Bataliono sudėtis pamažu keitėsi, tačiau iki rugpjūčio 10 d. jis buvo
visiškai suformu otas ir išaugo iki 1031 kareivio (iš jų 51 buvo karininkas). 683
Knezys . Kauno karo komendantūros Tautini o darbo batalionas 1941 m. ,
p. 133.
681 Knut Stang , remdamasis vokiečių archyvais, teig ia , kad vien liepos mėnesj iš
bataliono išėjo sav o noru 274 vyrai, gal pasibaisėję šau d y mai s, ar tuo , kad
n ebematė galimybės, kad bata liona s tap s bū s imos Lietu vos kariuom enės formavimo pradžia . Žr.: Kn ut Stang. Kollaboration und Ma sse nmord, s.146-149.
Autori us taip pat nurodo fenomen ą, kad iš 283 vyrų, savo noru palikusių
batalioną, per kelias savaites 23 grįžo atgal, galbū t tikė damiesi, kad žudynės
ja u bus baig tos.
662
M. Biržiška rašė, kad klasiškiausias ir baisiausias savai mi ngo jsijung imo i
žydų naikinimo akciją pavyzdy s būtų kapitonas Kirkila, NKVD kalėjime lig i
beprotystės žydų prikankintas, iš ten ištrūkęs ir dar patyręs, jog jo artimi eji
taip pat partinių žydų pa s tangomis yra i Kazachstaną išvežti, prisiekė ker šy ti
žydams, kol nusistatytą ska i čių nenu ž udysiąs. Tai jvy kd ęs Kirkila nusišovė:
M. Biržiška. Lietuvių tautos kelias . 1 tomas. - Los Angeles, 1952, p . 47-48.
683
Beje, po karo sovie tiniai organai detaliai tyrė šio ba taliono karių ir karininkų
veiksmus masinėse egzek ucijose, nemažai TDA ba taliono buvusių karininkų ir
kareivių bu vo nuteisti, sušaudyt i arba įkalinti nuo 10 iki 25 metų. Ž r.: Stasys
Knezys . Min. str., p . 137.
600 Stasys
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Liepos mėnesi šaudyta po keliasdešimt žmonit\ Marija mpolėje, Girkalnyj e, Vandžiogaloje, Ka un o VII forte, tačiau antroje mėnesio pusėje aukų
gausėja - Panevėžyje liepos 21 d. nužudyti 103 asmeny s, tarp jtĮ 22 lietuvitĮ
komunistai ir 9 rusai komunistai, liepos 23 d. Kėda i niuose 125 asm enys, iš
jl\ 95 žydai, Marija mpolėje liep os 25 d. 103 žyd ai, Panevėžyje liep os 28 d.
249 žydai, po 20 l ietuvių ir rusų komunistq, liepos 29 d . Raseiniu ose 254
žydai ir trys lietuvių komunistai, Ar iogalo je 27 žydai ir l l lietuv ių komunistq liepos 30 d. , Utenoje 235 žydai ir 16 žydžių bei 4 lietuviai komunistai
liepos 31 d., Vandž iogaloje 13 žydq ir du žmogžudžiai. Tai duom enys iš
žinomo K. Jagerio raporto.
Rugpjūti būrio vykdomas žudymas intensyvinamas -1 d. nužudoma 300 žmoniq, dauguma žydai, Ukmergėje, 2 d . nužudom i 209 asmenys
Kauno IV forte, 4 d. -422 as menys Panevėžyje (14 lietuvių komun istq), 5 d.
aukomis tampa 279 žyd ai Raseiniuose , 7 d. Utenoje nužudoma 571 asm uo ,
8 d. 702 žyda i Ukmergėje, 9 d . 534 žydai Kauno IV fort e, 11 d. Panevėžyje
500 žyd ų, 13 d. Alytu je 718 žydų, 14 d. Jona voje 552 žydai. 68-1
Žudynit1 organizatoriai naciai pajungė vietos lietuvių administra ciją, po li ciją ir pagalb inę policiją, tam pa naudodami su tei ktą savivaldą okupacinė ad mini straci ja buv o viršuje, ji vadovavo žemesnei lietuvi ų savi valdai . Toks struktū r i nis biurokra tinio aparato „da rbo pasida lijimas" ir
i vėl ė li e tu v ių pareig ūnus i ž udynių parengimą. Nuo rugpjūčio vidurio Lietuv os žyda i jau naikinami visi, be jokios atrankos, masiškai - vy ra i, moterys, va ikai ir senim as - be t kokių poli tini t\ paž iūrų ar jq a nkstesnės veiklos
tyrimo, vie n dėl to, kad jie buvo žydai.
Geb iets komi sarai, gavę rugpj ūčio 13 d. anksčiau tekste minėto Ostalando reichskomisaro H. Lohseso laikin as direkty vas vyk dyt i žydq naikinimą ir turėdami jo ankstesnes žodi nes instrukci jas, ,,nulei do " komandą
Lietuvo s polici ja i. 1941 m . rugpjūčio 14 d . Lietu vo s po licijos departame ntas nu siuntė Kauno apskrities policijos va du i (ir, maty t, kitq apskriči q vad am s) sla ptą apli nkra šti Nr. 3, kuriame sakoma:
„G avus ši ap linkraš ti, pas taboj nur odytose vietose tuo jau sula ikyti
visus žy dq tautybės vy ru s nuo 15 mett 1amž iaus ir tas moteris , kuri os bolševikq ok u pac ijos laikais pasižymėjo savo bolševiki ška ve ikla arba dar ir
..., M ŽL, t. 1, p . 132- 133.
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d abar pa sižymi tokia veikla ir įžūlumu. Sulaikytus asmenis surinkti pri e
magis tralini tĮ susisiekimo kelitĮ ir tuoj specialiomis skub iau siomi s s usis iekimo priemonėmis pranešti policijos Departamentui. Pran eša nt tiksliai nu rody ti, kokioje vietoje ir kiek yra sulaik y t11ir suri nkttĮ šios rūšies žydų.
Reikia pasirūpinti, kad sula iky tieji būh1 aprūpinti m aistu ir tink ama apsauga, kur iai galima panaud oti p aga lbi n ę policiją .
Šis apl inkra štis htr i būti išpild ytas per d vi p ara s nuo jo gavimo .
Sulaikytus žydu s saugoti, kol bus paimt i ir išvežti i s to vy klą ."685
Toliau veikia d rausmin gas biuro kratini s aparat as - aplinkraštis išsiuntin ė tas ir kittĮ apskričitĮ p olicijos vad ams. Rugpjūč io 17 d. 913 žydų
suim ami ir uždar omi Kėdainiuose. 686 1941 m. rugpjūčio 16 d . Šakių apskri ties policijos viršinin kas jsakė Lekėčių nu ovad os v iršininkui , kad jis, pasiremd amas policijos departamento direktoriaus v isai slaptu ra štu Nr. 3, paveda „tuojau sula iky ti visus žydų ta utyb ės vyrus nuo 15 metų amžiaus ir
tas moteris, kurios b olševi kų okup acijos laikais pa s i žymėjo savo bol še vikiška veikla, arba da r ir dabar pas ižy mi tokia pat veikla ar j žūlumu". 687
Jiezno nu ova d os viršininkas rugpjū čio 16 d. rap ortavo policijo s dep a rtament o dir ektoriui, kad vykdydam as slapt o rašto Nr . 3 nurodym ą, praneša ,
kad Jiezno miestelio ga tvėse yra su l a i kytų aš tuoniasde šimt devyni (89) asmenys, jtĮ tarp e dvidešimt šešios moterys žydės . Jie visi š. m. rugpjūčio mėn.
16 d . pa si tĮsti i Prienu s" .688 Policijos d epartamento direktorius V. Reivytis
rugpjūčio 18, 19 ir 20 d. rašė Hamannui, kad Pri enuo se žydų skaičius išaugo iki 500 ir prašė du oti potvarki, kad surinktu s žy du s kuo greičiau iš Prienų išgabenti, n es jų tarp e sia u či a užk reči a mos ligo s. 689 (Rugpjū čio 26 d.
Hamann o dalinys Prienu ose „išgaben a" - sušaudo 1100 areštu otų ir suvežtų i Prienu s žydų). 690 Lekėči ų nu ovad os vir š ininka s rugpjūčio 17 d. rapor tuoja policijos depart ament o di rektoriui , kad jo parėdymas jvykdytas ir
visi vietos 9 žydai perdu oti į Vi l k iją batalio no kar iams, jų turtą s augo vietos
.. , Arūnas Bubn ys . Vokiečių o kupuota Lietuva , p. 201; MŽL. l d ali s, p . 109
(dokumento fotokopija).
606
MŽL. 1 dalis, p. 110.
607
LVOA. F. 3377. Ap. 58. B. 715.L. 21.
088 Ten pat, l. 20.
.., MŽL. 2 dali s, p. 176. Pu slapyje 175 yra Reivyčio p ra šymo kop ijos n uotr auk a .
li90 MŽL. 2 dali s, p . 176-177.
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69 1

savi va ldybė. • Marijampolės apskr ities Balbieriškio po licijos nuovad os
virš inin kas rug pjūčio 22 d . pra nešė, kad , vykdydam a slaptą raštą Nr. 3, jo

nuova d a suėmė ir 106 žy du s perdavė i Prienų getą . Mies telyje liko d r. BieIockis ir od q fabrik o chemikas Jankelis Icikovičius, be kurio fabrika s negali
dirbti. 692 Kas tu o met u suimti ems žydam s buvo pada ryta, aišk iai pasako ma Šakitt apskr ities viršinin ko rugsėjo 16 d . rapor te Policijos departa mento direktoriu i:
,,[ ... ] nuo šios di en os man paves toje apskrityje žyd q nėra. Juos sutvarkė viet os parti za nai s u pa ga lbine policija: 13/ IX.41 -Š akiuose 890 asmenų; 16/ IX - K. Naumiest yje - 650 asmenų .
Prieš jq galutini sutvarkymą p . Gebits Komisaro parėdymu jo įgal io
ti pareigūna i su v iet os p olicijos pa galba padarė pas visus Šakių ir K. Naumiesčio žydu s buto ir asmens krat as ir rastus pinigus bei kitas ve rtybes
išsivežė. Likęs jud amas ir nejudam as turt as, ligi atskiro p . Komisaro parė
dymo, pavestas globo ti ir sa ugo ti vietos sav ivaldybėms."693
Dr. Laz ar Goldš tein-Golden , kilęs iš Kud irkos Naum iesčio, pa tvirt ina įvyk i us jo gimt a me mi es telyje.694 (Ta č ia u reikia pažymėti, kad žu d ynės
Šakiuos e ir K. Naumiest yje ne Ham anno būrio darbas.)
Ham ann o būrys darbu oja si tolia u s p a rč ia i žud ydamas. Rugpj ūčio
15-16 dienom is Rokiškis pas kęsta krauj yje. Rokišk yje, 3208 žmones naik i691

MŽL. 1 dali s, p. 110- 111.
MŽL. 2 dalis, p . 164.
693
Arū nas Bubnys . VokiečitĮ okup uota LietU\•a, p. 202.
•~• Laza r Gold stein- Gold en . From Ghetto Kovno to Dachau / Edi tor Beri Kagan . Ne w Yor k: Esth er Golds tein , 1985, p .127-128. Jis rašo, kad jau pirmą d ie ną
mieste lyje vokietis nušovė mėsi n in ką Da vidą Gladni kovą, po to dar ke lis vietos
žyd us. Po trij11di en q m ies to bu rm istras, not aras Lapušinskas surinko žydu s i
tur gaus a ikš tę ir p ranešė jiems, kad jie d irbs viešuosius darb us. Liepos mėnesį
lietu vit1 pa r tiza nai areštavo visus žydq vyrus, konfisk avo j11 do kume ntu s ir
sušaud ė u ž d viej11 kilo me t r tĮ nuo miestelio esančiose žyd tĮ kapi nėse, ten pat
v ėlia u s ušaudė d ar devy nis žydu s. Kiti žydai (sen iai, mot erys, vaikai) b uvo
su varyti į laik i ną getą ru gpjflč io 23 d ., o rugsėj o 16 d . part izana i nuv arė visas
žydtĮ mot er is ir va iku si skverą ir p ran ešė, kad jie bus veža mi pa s vyru s, kur
jie neva dir ba. Už keli t\ k il ome t rtĮ n uo m ies to, miškelyje, žy d ai bu vo sušaudy ti ir u žkas ti į du obes. Tik 15 vietos žydq liko gyvi, pabėgdam i iš miestelio,
praei d am i ge tus ir koncen tr acijos stov yklq bai sum us ir tik viena šeima išsige lbėj o vie toje - Malka Gli k ien ė ir ketu ri jos vaikai, slap styti v ie t i nitĮ lictuvi 11
kai mu ose.
692
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nant , baudėjams teko iš 80 na ciq žin ioje buvusiq lietuviq parli za nq daugiau kaip 60 paski rti gabenimui ir ap supt os teritorijos ap sa u gai. Liku sio ji
dalis keisdama si be paliovos šaudė. Bėgančius iš šaudymo vyrus med žiojo
daugiau sia vokiečiai . Žyd q žudymas lietuviq na cionalistq buvo suprantamas kaip naciq Vokietijos politika, kuriai lietuviai ta lkina , bet kuri yra neišvengiama okupa cijos sąlygomis ar net gi p rivaloma , prie kurios reikia prisidė ti. Zenonas Blynas, Lietuviq nacio n alist q partij os pareigūnas,
aprašydamas 1941 m. rugpjūčio mėnesi žudynes Rokiš kyje, kur ias s tebėjo
ir vietiniai gyventojai (lai labaireta išimtis - A . E.) bei Blyno kolega, LN P
vadas K. Brunius, kuri s papasakojo ką matęs, tad Blynas savo di enora š tyje
ske rd ynes aprašė taip :
„Žydai turėjo šok ti i 3 m gylio duobę, pirma pusiau nusirengę. Į juo s
Smegenys ir kra ujas tyš ko . Vyrai ša udytojai buvo kruvini . Išvedė iš miesto su ryšuliai s. Prie duobės liepė padėti ir
pusiau nusirengti. Mot erys rėkė, klykė. Prisirinko ir iš apy linkiq žmonės.
Pradžioj juokė s, šy psojo, buvo patenkinti , vėliau su siaubu arijietės irgi
pradėjo klykti . Skerd ynės. iekšinga.
Juda apskrities viršininkas. Sakiau, kad jei ja u vokiečiai tai daro
mūsq rankomis , tai turi viską atlikti ramiai, be viešumos, be ska ndal o. Ta s
išgama vietoj padarė priešingai . Atminsiu aš jj. Niekšas." 695
Ir kitoje jo dienoraščio vie toje randame pasipikti n imą žy dq išž udymu , sužinojus apie ša ud ymą Joniškyje : ,,Bloga, kad per d au g ša u do m a ir
šaudo lietu via i. Ypač, jei tiesa, kad vokiečiai filmavę tuos ša ud ymu s". 696
ša udė aplink duobę vaikščiodami.

Rugpjūčio 26 d . sušaudy ti 1349 Pasv ali o žydai. Ž udyniq dalyvis
Balys Labeikis paliudijo, kad jie, 40 vyrų, atvyko iš Kauno dviem sunkvežimiais, daugiau sia tai buv o 3 kuopos 1(13) savisa ugos batalio no kariai. ,,Pa smerktu osius i šaudymo vietą atvarė vieti niai po licininkai ir ginkluo to būrio
dalyviai .. .Šaudėme apie tris -ke turia s vala nda s ir baigėme antro je dienos
pusėje. Vietiniai policininkai ir būrio d alyviai vykdė tik visus pagalbini u s
Z. Blyno di enoraštis// LVOA. F. 3377. Ap . 55. 8 . 39. L. 121. Apie vokiečių
nacių politiką kitoje vietoje Z. Blynas rašo: ,,Įdomu. Vokiečiai jsako ra štu žy dus s uvaryt i tik i getą. Vėliau, dal yva uja nt vokiečių pareigūnams, jie ša udo mi " (Ten pat, l. 129).
696
Ten pat , l. 103- 104.

269

darbus , kaip , p vz. , sa u gojo ša ud ymo vietą, grupėmis varė pasmerktuosius
prie duobės. Baigę šaudyti , atvykome i miestą, ku r vienoje va lgyk loje mums
paga m ino pi etu s . Gavome degtinės. Daug kas nusigėrė".697
Rugpjūčio 27 d . 1078 žydai suša ud omi Prienuose, kur suvarė žyd us
iš aplinkinių mi es teli q ir rugpjūčio 25 d . prasidėjo akcija. Žudynes vykdė iš
Kauno atvykę ges tapininkai , padėjo vie tiniai. Lavonų eilę apiberdavo žemėmis ir kalkėmis, ant jq guldė na ują aukų eilę. ,,Tie patys žudikai , kurie
buvo prie žudym o, pa sako jo, kad viena žydė iš Stakliškių, išlind o visa kalkėta iš p o lavonų ir prašėsi, kad ją paliktq gyvą, ,,nes aš esu darbininkė,
dirb au visą gyvenimą, tai dirb si u, ką liepsite". Ją vietos gyvento jas „pa rt izanas " Mas la us kas Jona s nušovė tr im is šūviais. Visas kapas siūbavo nu o
d ūstančių nelai min g qj q, kilnojosi , ro d os, veržte veržėsi išeiti i laisvę. Po
viso šio kru v in ojo ak to , d ieno s „di dvyriai" baliavojo, nes vokiečiai buvo
atsivežę gėrimo . Tik mes, darb o žmonės, be galo bu vom nusigandę, nusim inę, nes tokit\ stebuklų nė nu o voki ečių nesitikėjom [ ... ] Apie trečią-ketvirtą
valandą mum s leido nueiti pasiži ūrėti pr ie duobią Tada pylė kalkes ant
viršaus . Dar drebėjo, kiln ojosi nekuri e kūnai, nes kalkės juos dusino. Žmonės buvo s u verst i be jok ios tvarkos, kaip miške medžia i," - pa sa kojo Ona
Brasokienė698 . Prienuo se buvo nu žu d yti iš viso 1078 vie tos ir apylinkių
žydai , Jage rio raporte sakoma, kad tai jvyko rugpjūčio 27 d .699
Rugpjūčio 27 d . 2076 žydai sunaikinami Kėdainiuose. Andriaus
Vitkausko liudijimu , sukilėliq būrys susikūrė jau birželio 23 d. ir areštavo
komunistus, taip p a t ir va istinės darbuotoją Šapiro. Po ketu riq d ienų 30
žmonių būrys sušaudė apie 250 tar ybiniq aktyvistų, buvo ir žydų. Svar biausiai akci jai prie š žydus ru oš tasi iš anksto.
Rugpjūčio 17 d. Kėdainiq mies to policijos nu ovados viršininkas raporte Kėdainit\ apskrities p o licijos vadui Antanui Kirkučiui pranešė, kad
jis jvykdė policij os d epa rtam ento visi ška i slaptą ra šte r. 3 išdėstytą nurodymą ir apskrities policijos nuovad os virši ninko „parėdymą žo d ži u " (manopabraukta- A. E.) ir areštavo Kėdainių miesto ir valsčiaus žydq tautybės
vyrus nuo 16 mett\ -jq s uri nk ta 730, žy d žiq moterq 183, v iso 913 asmenų.

695

697

MŽL , 2 d alis, p. 123.
MŽL , 2 dali s, p . 176-77.
699
Ten pat , p.133 .
698
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Visi jie saugomi Kėdainių kultūrtechnikos mokyklos daržinėje ir klėtyje,
vyrai atskirai nu o moterų, pastatyto s sa rgybos.1'>0Rugpjūčio 27 d. apskrities virši ninko pulk. Petro Dočkaus buvo suša ukta s pasitarimas dėl žydų
sunaikinimo. Į ji pakviesti savivaldybės tarnautojai, kultūrtechnikos mokyklos moksleiviai ir geležin keliečiai (abiej11po 20), iš viso ap ie 150 lietuvių. Visi sugužėjo į buvusius karininkų namus. Susirinkimą atidarė vokiečių komendantas, kreipdamasis , kad reikia padėti Vokie tija i sunaikinan t
jos priešus - Kėdainių žydus. Buvęs vietos banko darbuotojas Kungys pasakė didelę kalbą, sakydamas, kad vokiečių kariuomenė lietuvius išvadavo
iš nekenčiamų bolševikų, kad dabar Lietuva vėl bus savarankiška valstybė,
kad lietuvių u ždavinys padėti vokiečių va ldžiai įv esti tvarką ir panašiai:
,,Mes visus jus, Kėdainių miesto dorus lietuvius patriotus, surinkome padėti mums sunaikinti visus surinktus žydus, kurie padėjo sovietų
bolševikams įvesti pas mus Lietuvoje sovietų valdžią"_ ;oi
Policijos viršininkas Kirkutis kieme suskirstė vis us dalyvius i grugeto saugojimui, šaudymo vietos apsupim ui , atrinko
savanorius šaudytojus.
Rugpjūčio 28 d., vidurdienį, vakarykščio susirinkimo dal yviai a tėjo
prie sandėlio, konstatuota, kad atvyko toli gražu ne visi buvę vakarykščiame
susirinkime. Čia visiems buvo išdalinti šautuvai, šoviniai. 4 val. po pietų trys
mašinos pirmiausia atvežė į žudymo vietą senu s žydus, apie 100. Po to atvarė vyrus žydus grupėmis po 200 žmonių, vėliau moteris ir vaikus. Šaudymas
vyko iki 9 val. vakaro, sunaikin ta 3700 Kėdainių žydų. Šaudė pagal profesiją
sargas, policininkas, mėsininkas, keli įstaigų tarnautojai, elek trik as, revizorius, restorano savininkas, kultūrtechnikos mokyklos moksleiviai, geležinkeliečiai.m Liudininkas Chaimas Randleris parodė, kad šaudymo metu Codikas Šlapoberskis griebė policininką Aleksą Čižą, isitempė ji į duobę ir
perkando jam gerklę, nuo ko Čižas vie toje mirė, o žydas buvo sušaudy tas. 703
pes -žydų varymui,
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Rugpjūčio 13-31 d. sunaikinami 233 žydai Alytuje ir jo apylinkėse.
šaudė išgėrę arba girti, geriama būdavo po žudynių. Alytuje per vieną nai-

kinimą žydus atvesdavo aktyvistai, o vokiečių puskarininkiai šaudė sug uldytus žy du s iš automatų. Kai vokiečiai buvo paleisti pailsėti, toliau šaudė
Jono Borevičiaus būrio aktyvistai lietuviai. Kitą kartą vietos žyd us žudė jau
Broniau s Norkaus 70-1 būrys ir keturi vokiečių puskarininkiai. ,,Ypač žia uriai bu vo elgiamasi su ligoniai s ir gimdyvėmis. Juo s kaip malkas sumetė į
vežimą, o a l vežę i šaudymo vietą, išvertė. Tada šaudė tik Obelenio bū
rys ... Obeleni s tik komandav o ir mušė žydus. Visada jis rankoje laikydavo odinį bizūną. Aš mačiau, kaip ša udymo metu motina paleido trejų
ketverių metų vaiką, ir tas, i šskėtęs rankas, ėjo Obelenio link . Obelenis
kelis kartus spyrė jam ir, nuspardęs iki duobės, jmetė į ją - liudijo žudynių dalyvis Alfonsas Nykštaitis. 705 Taip veikė Joachimo Hamanno vadovaujama zonderkomanda.
Rugsėjo mėnesį, kaip ir rugpjūčio antrojoje pusėje, naikinami tik vieni žydai. Rugsėjo 1 d. beveik 5000 žydų ma siškai sunaikinami Marijampolėje . Kareivinių kieme akciją rengė 40 vokiečių karių ir karininkų. Vokiečių
komendan tas atvyko su apskrities vi ršininku Goštautu, surinko lietuvius
ir pasakė jiems, kad žy dai bus ša udomi , nes visi jie yra vo kiečių ir lietuvių
priešai , bo lševi kai-komunistai ir tod ė l visi turi būti suna ikinti.
Žydus Marijampolėje šaudė 10- 15 vokiečių ir 20-30 lietuvių policininkų. Žydus vedė iš kareiv inių daržinės, prieš tai juos nurengę, varomi
žmonės šaukė, maldavo pasigailėti. 706 Komisija, tyru si po karo jvykius, nustatė, kad „žudynės vykdytos retu žiaurumu. Žudomieji buvo guldomi
kniūpsti i griovius eilėmis, o nuo kra ntq au tomatiniais ginklais šaudomi ir

°' Bronius

Norkus, gimęs 191412 20 Liepojoje, lietuvio batsiuvio šeimoje , prasikadrinius kari šk ius, tarnavo Lietuvos aviacijoje , karui prasidėjus iš
Raudonosios armijos pabėgo ir tap o partizanu, vėliau perėjo i TDA batalioną.
Labai gerai sutarė su „skrajojančio būrio" vadu J. Hamannu , buvo mėgstamas
visų EK3 vokieči4, vieninte lis iš lietuvitĮ turėjo teisę lankytis EK3 bufete . Kai jis
1942 m . vasarj vedė, visi vokiečiai iš Hamanno būrio buvo vestuv ių svečiai, o
vyr . leit. Anatolijus Dagys buvo vyr iau siu pabroliu. Kelis metus stipriai gėrė,
tapo alkoho liku . Perkėlu s Norkaus dali i Ryt 4 frontą 1942 m . pradžioje Norkus nusižudė: Knu t Stang. Kollaboration und Massenmord, s. 175-176 .
;os MŽL, 2 dalis, p. 71-72.
106
Liudininko Jono Krupš taičio parodymai 1945 m.// LVOA. F. 3377. Ap. 55.
B. 108. L. 39.
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ginkluoti ša u tuvais, atvyko jie sunkvežimiu. Karininkas ir vietos policijos
vadas parinko vietą ša udymu i. Po to nuvyk o pas valsčiaus viršaitį Daukšą
ir pare ika lavo d arbini n kų iškasti duobėms. Duobės buvo kasamos miestelio ir aplinkinilĮ kaim ų gyventojų per visą naktį iki pat ryto, 30 metrų ilgio,
2-3 metrų pločio, žmo gaus ūgio gilumo. Tie patys žmonės vėliau turėjo
duobes su lavo n ais užkasti .
Karininkas įsakė policijos nuovados viršininkui organizuoti pasme rktųjų atvarymą prie duobės, o šaudymo metu išstatyti sargybas ir saugoti akcijos teritoriją. Šaud yti, sakė jis, vietiniams nerei kės, tai atliks atvykęs iš Kauno būrys. 7 10 Apie ta i Krakių po licijos nuovados viršininkas iš vakaro pranešė
savo poli cinink ams, liepė taip pat sukv iesti aktyvistų bū rio dalyvi us. Ryte,
visiems su sirinku s, da lyv iam s buv o išduoti šautuvai- akcijai buvo pasiruo šę šeši policin inkai ir apie 10-12 aktyvistų būrio dalyvių, buvę baltaraiščiai.
8 val. ryto visi nuėjo pr ie vienuolyno, kur buvo laikomi žydai, jie
išvaryti į kiemą, atvykę bat aliono kareiviai juos išrikiavo po keturis. Savisaugi nin kai elgėsi su žydais laba i žiaur iai, mušė juos guminėmis lazdomis. Kolona nu var y tai ša udymo vietą, žmonėms liepta gultis žemyn veidais ant žemės, nepakl u sn iuosius atvykus ieji i miesteli baudėjai mušė
rimbais. Suguldytieji per krūmus ne ma tė paruoštų duobių . Gulinčius sau gojo vietos polic ini nkai ir aktyvista i, o savisaugi nin kai nuėjo prie duobių,
dalis jq liko nuvaryti pri e pat šaudymo vietos pasme rktuosius. Viena grupė
nurengi nėjo apie 30 žmonių, kita juos ša udė, sustačiu si žmones ve ida is i
duobę. Šaudymu i nutilus , atva ryta antroji pasmerktųjq grupė, irgi api e 30
asmeną Tačiau būtent toji pamatė duobę ir pradėjo bėgti nuo jos. Juos atva rę kareiviai vijosi bėglius, i juos šau dydami. Dalis pabėgo. Po vyrų nužudymo buvo atvar y tos moterys, kurios kaip darbin gos taip pat buvo laikomos
vienuolyn e. Moterims liepta nusiren gti tik viršutinius rūbus, jos irgi sušau dytos .711Po to iš laik inojo geto vežimais vežė senu kus, moteris su mažais
vaikais, vaikus, kai kuri os moterys sušaudytos su vaikais ant rankų. Žudy nės baigto s apie 5 val. vakaro. Su šaud ytų rūbus pa sisavino duobkasiai.
Likęs Krakių mie stelyje žydų turtas bu vo išparceliuot as. Viršaitis Dauk ša
buvo sudaręs komisiją ir vis us pardavimo klausimus jis sprendė. 712

Žudynės tęsėsi nuo 10 va l. ryto iki 4 va l. vakaro . Iškart išžudyti vyrai, vė

liau - moterys, vaikai, įvairūs ligoniai. Į griov ius pasmerk tieji buvo varomi
pirma iškrėsti ir palikti vien su lytį d eng iamais apda rais. [ .. . ] Kom isija nustatė, be to, kad, esant žudika ms did ele dalimi įvykių dieną nusigėrusiems,
gal trečdalis žudomųjų į gri ovius pateko apalpę, visa i gyvi ar tik sunkiau
sužeis ti. Ypač kūdikių, dėl jų kūno smul kumo, turėjo pa tek ti į grioviu s v isai
gyvų. Tokius juos trempė griovi uose vokiečių žudikų čebatai, tokius juo s ir
pridengė žemė". 707 K. Jageris nurodo, kad trys jo vyrai Marijampolėje nu šovė 38 prasiveržusiu s iš šaudymo vietos žy du s.
Iki rugsėjo 2 d. ž ūsta 1125 žy dai Krakėse . Krakėse ž udė vėl
Haman no skrajojančio būrio nariai, l (13) savisaugos bat aliono kare ivi ai, 3
kuopos, vadovavo leitenantas Juozas Barzda, jo paga lbini nk ai buvo No rkus, Dagys, viršila Arlauskas. Atv ykę iš Kauno į Ariogalą ka rtu su vietos
policinin kais, nu varė žydu s 2 km už miesto. Vietiniai sa ugojo teri toriją,
a tvykę ša udė iš šau tuv ų į atva rytųjų nu garas iš 5-6 me trų atstumo. Po
šaudymo sureng tos va išės. Tie patys 3 kuopos savisaugi ninka i žud ė ir Krakėse, atvykę tiesiai iš Arioga los. ,,Šaudėme di enos metu. Kur ir kaip šaud ė
me, neprisimenu , nes išmain ę suša udy tųjų rūbu s į „samagoną", pasigėrė
me. ,,Samagono" gavome pas žmones, kurie buvo atvažiav ę į šaudymo vietą
su p as to tėmi s", - liudijo žudynių dal yv is Pranas Matiuka s. 708
Vietiniai talkininkai smulkiau pa sakojo apie žudyn es. Rugpjūčio
pab . Krakėse pasirodė 13-ojo savisaugos bataliono daliny s ir pateikė vietos
policijos nuov ados viršininkui Teodorui Kerzai raštą, kad dalinys atsių s
tas sušaudyti visus žydų tautybės gyven toju s. Viršininkas pradėjo skambinti apskrities policijos vadui Kirkučiui, bet atvykusiųjų vadas - vyr. leitenantas pa sakė, kad policijos vadas apie tai žino, nes dalinys atvykęs iš
Ariogalos , kur jau sušaudė vis u s ten surinktus žy dus . Vyr. leitenantas pateikė Kerzai raštą vokiečių kalba su antspaudu , kuriame buvo parašyta ,
kad tam karininkui ir jo vadova ujamam būriui įgaliota sunaikinti žydų
tautybės asmenis Lietuvos teritorij oje ir visos įstaigos įpareigojamos suteikti jam reikiamą pagalbą . 709 Hamann o dali nyje buvo apie 30 karių, visi
m MžL, 2 da lis, p . 161-162.

0
"
711

Ten pat, l. 55-56.
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711 Ten pa t, l. 58. ša ud ė 13-ojo sav isaugos ba taliono pad alinys. Iš žudynių vietos
pabėgę tr ys pasme rkt ieji buvo vėliau su rasti Pilsu p io kaime vieno ūkin inko
kambar yje . Jie buvo sui mti , išvary ti i lauką ir sušaudyt i (Ten pat, l. 63).

"'" MŽL, 2 dal is, p . 141-142.
"" Buvusio Krakių policijos nuovados viršinink o T.Kerzos, gimusio 1912 m .,
1962 m . duotas liudijim as// LVOA. F. 3377. Ap. 55. O. 145. L. 55. T. Kerza
sovietų nutei stas 15 metų ka lėji mo 1962 m.
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Hamanno skrajojanti komanda „skrajojo " toliau - nu žu d y ti 4709
žydai Ukmergėje, rugpjūčio 29-rugsėjo 6 d . ivykdy tas „v al yma s" Rase iniuose , nužud yta 843 žydai. Raseiniuose daug žydq nužud y ta liepo s pir momis (6- 8) dienomis. Į isteigtą getą iš Raseinių kalėjim o 6-7 vokiečiai ir
keli kalėjimo prižiūrėtojai lietu viai atvarė apie 150 arešh 1otq žydą Atv y kusi getą vokiečiams policijos vad ui K. Urbšaičiui, pastarojo isa ky mu , geto
komendantas Aleksas Grigara v ičius surinko žydu s-vy ru s ir prijungė juo s
prie atvestųjų iš kalėjimo žydų ir lietuvi ų sovietinių aktyvistą Taip su sidarė apie 500 žmonių. Maskuojant , kad nea trodytą jog visi vedami s uša ud yti, Grigaravičius iteikė varomai kolonai keliasd ešimt kastuvq, tai turėjo liudyti aukoms, jog vyrai tikrai varomi i darbu s. Vokiečių ir lietuv ių aktyv istq
lydimi jie nuvar yti i karjerą ir sušaud yti.713
Netrukus po to Grigaravičius parvežė sušaudyt q vyrų rūbu s i getą
ir liepė žydėms moterims juos plauti , kadangi jie buvo su kraujo dėmėmis .
Tarp drabužių geto kalinė Zisla Flaumienė rado savo vyro kruvinu s rūbus
ir atsisakė plauti. Tuomet Grigaravičius ją primušė guminiu bizūnu taip,
kad Flaumienė prarado kalbą. Tik policininkas Narbutas išgelbėjo geto kalinę, Grigaravičių prašydamas nustoti. Tą dieną Grigaravičius vakarop gete nušovė dvi žydes - Smuilevskienę ir Berman vien tik už tai , kad jos paklausė, už ką vakar buvo sušaudyti jų abiejų vyrai.
Po kelių dienų Grigarav ičius išrikia vo geto moteris ir paskelbė jom s,
jog tos, kurios turi vaikus, privalo stoti i vi eną pusę prie policin inko Narbuto, o kurios netur i vaikų - stoti prie jo. Moterys atitinkamai išsirikiavo.
Moterys su Vįlikais netrukus buvo išvary tos i Raseinius (getas buvo atok ia u
miesto), o mergin os ir moterys be.vaikų paliktos iki vėlyvo vakaro laukti .
11 val. vakaro geto viršininkas suformavo 50 merginų būri ir, ba lta raiščių padedamas , nuvarė jas ša udyti i Žuveliškes. Sustojus pri e žudynių
vietos , išstačius sarg ybas, Grigaravičius su aukų palyda pradėjo girtauti.
Pasigėrus prasidėjo orgija - palyda pradėjo tyčiotis iš merginų, prievartauti. Flaumienė, buvusi tame būryje pati girdėjo, kaip viena mergina šaukė:,,Gri
garavičiau, neplėšyk manęs". Kadangi buvo tamsu , po patyčiq Grigaravičius visas merginas išrikiavo ir pasakė: ,,Jū sų laimė, kad šiand ien tamsi
naktis ir lyja, mes jus nešaudysime, bet rytoj vakare sušau d ysi me , mano
713

Alekso Grigaravičiau s parod ymai 1947.X.3 d. / / LVOA. F. 3377. Ap. 55 .
B.119. L. 57-58, 61.
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žiau rumą paju s tas, kuri s dar negimė". 714 Moterys, išsk yrus pabėgusią iš

geto Fla umienę, ki tą dieną buvo sunaikintos. Grigaravičius p risipažino tada pats neša udęs, nes bu vęs labai girtas ir tik vadovavęs. Tada nuėjęs i
Gapšių kai mą ir išgė ręs d ar litrą degtinės_715 Policijos vado K. Urbšaičio
liudijimu , Grigaravičius dažnai tyčiodavosi iš kalini ų: išvarydavo žydus
iš geto ir liepdavo jiems bėgti ratu, kol tie iš nuo vargio griūdavo, bėgančius
mušdavo .116
A. Grigaravičiaus vaidmu o bu vo žymus ir naikinant aplin kinių vietovių žydus. Rugpjūčio mėnesį iš Raseinių policijos atėjo isakymas Tytuvė
nų po licijos vad ui A. Jurgaičiui atgaben ti i Rasein ius 40 žydų. Tai ir buvo
padaryta, žydų seniūnui Gekei sudarius sąrašą, atrin kus žydus. Tuomet
Griga ravičius pare ikalavo atves ti į Rasein ius visus Tytuvėnų žydus . Tačiau ne san t tran spo rto Tytuvėnų policija atsisakė vykdyti šią užduotį. Tuo met Tytuvėnq policijos vadas gavo įsa kymą šau dyti miestelio žydus vieto je. Rugpjūč io viduryje A. Grigaravičius su 15 policininkų dviem
sunkv ež imiais atvyko į Tytu vėnus ir Pušyno miške, vietiniams iškasus duobes, vieto s policininkams ir „p ar tizana ms" paded an t, nužudė 160 tytuvė
niš kių žyd ų. 717

Rugsėjo 9 d. 740 žydų nužud yta Butrimonyse . Priešo įv aizd i s gim ir ska tino pri eva rtą, nai kino gailesti, užu oja u tą, žad ino žemiausius instinktus. Buvo prievartos moterų atž vilgiu . Butrimonyse šaudę žydus Vincas Lapini au s ka s718 ir policij os viršini nkas Kasperiūnas, naudodamiesi

dė

Li udin inkės Z islos Flaum ienės parodymai 1947.X.2 d. // LVOA. F. 3377 .
Ap. 55. B. 119. L. 76-78.
715
Ten pat, l. 61.
716
Ten pat, l. 62.
717 S. Nekrašo parodymai
1950 spalio 20 ir 1-1d. // Ten pat. B. 159; MŽL. 2 dalis ,
714
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p.
·se kituose sky reliuo se bei skyriu je apie
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· ··
t unme
.
Keliuo
pa d ary 1·i
pastabą dėl lietu v iškų ir žydi škt\ pavardžit\ tikslumo. Kadang i po karo sov ie•
tų tardy tojai buvo dau giaus ia rust\ tautybės, nemokėjo li_etu~it\~albos, tardymo proto ko lai ir liudininktĮ pa rod ym_aiyra sur ~!y h rusi škai. Del to daugeh s
ten mini mq pavardžių gali būti išk~aipytos r~s1sk~ose _dokume.n tuose , be ~o,
jas kai kur iš jtĮ ir atkuriam e, negaledam 1 pattknnh , ka ip JOS rasytos he tuviškuose dokumentuose.
žydtĮ li tera t ūroje (pvz. , Aba Gefen o, N . K~tzo knygos _e) ~augelyje vietq
lietu viškos pavardės yra taip pat rašomos anghška transkn p ci1a, netgi kartai s
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savo padėtimi, privertė sanguliauti su jais dvi žydaites Meri ir Sonią nuo
vasaros iki 1941 m. lapkričio mėnesio. Lapkriti abu budeliai nusivedė jas
pasivaikščioti i kapines ir šūviais iš pistoletų i nugaras abi nužudė ir
užkasė. 71 9 Pranas Senavaitis gavo būrio vado Kasperiūno leidimą priimti
,,j darbą" išskirtinai gražią žydaitę Asią, ji ir jos tėvai nebuvo areš tuoti.
Kitą dieną

Lapiniausko namuose Senavaitis pasina udojo Asia ir po to
periodiškai su ja sanguliavo iki lapkričio vidurio. Merginai buvo 20 metą
Nepaisant to, rugsėjo mėnesi buvo sušaudy ti paskutiniai Butrimonių 22
žyda i, tame tarpe ir Asios tėvai, Senavaitis prisipažino nušovęs pats keturi s iš 22-jų žydų. Dalyvaujant Lapiniauskui, Senavaitis lapkri čio vid uryje nušovė ir Asią, nes taip liepė padaryti Kasperiūnas, kadangi, anot jo,
saugumas jau žinojo apie Senavaičio santyk ius su žy d ai te. 720 Liku sios
gyvos Riva Lozansky ir Dvora Reznik paskelbtuose a tsiminimuose patvirtina tokius jvykius Butrimonyse buvus , rašoma tuose atsiminimuose
ir apie Kasperiūną, ir jo „ haremą " iš jaunų žydaičių. 721 D. Reznik taip pat
paliudija, kad visas jaunimas buvo surinktas miestelio centre, tačiau nekomunistus netrukus paleido , žinoma, iki masinio sunaikinimo momento
(1962 m. spalio mėn. apie žudynes Butrimonyse rašė „Švyturio" žurnalas, straipsnis „Dovanos iš Kanados"). Knygoje yra taip p a t nužudytų
Butrimonių žydų sąrašai, fotografijos. 722

11

•

710
721

722

teikiamo s suslavinta form a, todėl kai kurios iš jų, jei ne dauguma, originaliai
taip pa't galėjo skambėti kitaip , nei buvo rašomos lietu viškai. Turime atsiprašyti, kad visų jų nepavyko surasti lietuviškuose dokumentuose, patikrinti .
Taip pat žydi škos pavardės ar vardai dėl pa našių priežasčių irgi gali būti
iškraipyti. Nepriklausomo s Lietuvos metais žydų pavardės buvo lituanizuotos, t.y. joms pridedamos galūnės, taip pat moterų pavardės rašomos pagal
lietuvišką tradiciją , kai merginų ir ištekėjusių moterų pavardės rašomos pagal
lietuvišką tradiciją su skirtingomis galūnėmis. Pvz.: duktė Flaumaitė, motina
Flaumienė, nes taip buvo lietuviškuose dokumentuose.
Vinco Lapiniausko parodymai 1944 m.// LVOA. F. 3377. Ap. 55. B. 92.
L. 110- 111.
P. Senavaičio pa rodymai „Smerš'ui ' / / LVOA. F. 3377. Ap . 55. B. 92. L. 106.
lf l forge t thee ... The destruction of the sh tetl Butrimantz. Testimony by Riva
Lozansk y and othe r witnesses . - Washington, DC: Remembrance Books, 1985,
p. 67. Leonardas Kasperiūnas-Kaspers po karo gyveno Kanadoje, mirė Edmontone 1974 m. balandžio 18 d.
Ten pat, p . 93-108.
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Rugsėjo 11 d. 155 žydai sušaud yti Leipalingyje. Leipaling yje gyveno apie 40 žydų šeimų, iš viso apie 160-170 asmenq. Vasarą jie gyveno
savo namuose, tačiau buvo varžomi, niekinami, persekiojami. Rugsėjo mėn .
pradžioje policija visus juos suvarė i sinagogą. Rugsėjo mėn. 11 d. i miesteli
autobusu atvyko vokiečiq kareivių smogikų apie 30 vyrų. Visus gyventojus
išvaikė iš miestelio centro, liepė užsidaryti namuose ir nesirodyti. Miestelio
gatvėse išstatė pa truliu s ir nuėjo prie sinagogos. Vyrai žydai buvo išvaryti
i kiemą, atskirti, iškratyti, apiplėšti ir už katalikų kapų, pakalnėje prie upelio, sušaudyti. Vėliau tokia pat tvarka at varyto s moterys su ma žais vaikais ir sušaudytos toje pat duobėje, po jų sušaudyti paaugl iai. Miestelio
aludėje po egzekuci jos baudėjai porą valandų girtuokliavo , dainavo, po
to išvyko. 723
Rugsėjo 26 d. Kauno IV forte sun aikin ti 1608 žydai, iš jų 581 vaikas, ligoni ai ir jtariami sergą užkrečiamomis ligomis. Spalio 2 d. kruvinas
susidorojimas Žagarėje, kur žuvo 2236 žydai, vedant aukas kilo maištas,
pradėta šaudy ti i bėgančius, 150 nušauta, sužeisti 7 partizanai. Toliau nai kinami Kauno get o gyventojai - IX forte spa lio 4 d. nužudyti 1845 žydai,
nes neva gete buvo šau tai vokiečių policininką, o spalio 29 d. ten pat nužudyta dar 9200 žydų, iš jų 4273 vaikai, neva tai vyko geto valymas nuo „nereikalingt\" žy dq.
Rugpjūčio 15 d. visi Lazdijų ir apylinkių žydai buvo uždaryti i lai kinąji getą už pusantro kilometro nuo Lazdijų, Katkiškėse, iš jų buvo apie
600-700 moterų ir 300 vaikų. Geto kaliniai buvo varinėjami dirbti jvairius
darbus, iš jų buvo tyčiojamasi, kankindavo, moteris išrengdavo nuogai ir
varinėdavo po geto teritoriją, paleisdavo patefoną, liepdami sūnui mušti
tėvą ir pan. Spalio 24 d. policijos viršininkas Braška pareiškė žydams, kad
jie bus sušaudyti po dviejq dienųm , kai bus iškastos duobės. Tačiau žudynių data buvo nukelt a. Iš ank sto iškasus duobes, lapkričio 3 d. žydai buvo
sušaudyti , j duobes turėjo sulipti pat ys, prieš tai buvo nurengiami. Duobes

Nusika ltimq tyrimtĮ komi sijos 1945 m. vasario 28 d. aktas // US Holocau st
Memorial Museum Archive. Mikrofilmuota SSRS Ypatingo sios valstybinės komisijos medžiaga , tyrusios nacit\ Vokietijos okupacijos mettĮ nu sikaltimus.
RG-22.0024.
,,_, Buvusio geto kalinio Vulfo Michnovskio parodymai // Ten pat.
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sušau d žiu si žydų Paneri uose, kur dar raudonarmiečiai iškasė dideles duobes naftos produktų sa ugojimui , bet jtĮ nespėjo tam dalyk ui panaudoti . Liepos 4 d. E 9 pradėjo žudynes, sugaudydam a žyd us gatvėse ir jų namu ose ir
koncentruodama j ų g rup es Lu kiški ų kalėji me, varydama i Pane riq stoti,
naik ind ama ju os duobėse. Jau liepos 9 d ., pritrūku s žmo niq , nutarta panaudot i lietuvių p olici nin kus, ir 150 vyrų atrinkta EK9 reikalams. Tai padėjo sugau ti dau gi au žydų ir jų sunaiki nti.729 Jud enra tas, įpareigotas iš
geto siqsti žy du s darbam s, pama tė, kad dalis tokių yra gaudoma ir arešt uojam a. Kartais jie buvo suimamai ir tiesiai iš geto, nor s vokiečiams reikėjo
darbo jėgos. Žydų din gimas darė jtampą tarp vokiečių karinės valdžios ir
EK9. Tuo tarpu liepos mėnesi Judenratas pagalia u supr ato, kur dingsta
sugaunami žy dai ir s užinojo, kad atsirado Ypatingasis būrys, kuri o narių
dėka dingimai intensyvėjo. Einza tsk omanda gavo au tomobilius, atvykdavo
netikėtai ir greitai ir gaudydavo dau giausia vyrus (ir Kaune liepos 4-6 d.
buvo sušaudyta 2900 vyrų ir tik 47 moterys ), vadovus ir inteligentus , kompartij os ak tyvistus ir turtingu os ius.
EK9 vadovaujan tis karinink as paskyrė Schauschu tzą atsak in gu už
Panerius ir pavedė jam lietuv išką kontingentą, kuri s turėjo šaud yti atvežamas aukas. Schauschutzo reikalavimų „liet uviška" šaud ymo sistema neatiti ko ir jis jvedė savo metodiką. Jis uždraudė naud oti automatus ir ivedė
tik ša utu vus, kad būtų žudoma individualiai. Šis metoda s panaikino galimybę būti auko ms tik sužeistoms ar netgi išlikti nesu žeistoms. Per pirmą
savaitę EK9 n ar iai nedalyvavo tiesioginėse žudynėse, dau giausia ap tarnaudami žudyne s, tačiau bu vo tokia tvarka Einza tskomandose , kad net
ap tarnaujanti s personalas turėjo būti jtraukiamaŠ i žudymu s. Liepos 10 d .,
kai buvo paleisti keli šūviai j komando s nariu s, Filbertas jsakė sugaudy ti
grupę žydų ir privertė tai dar yti visus EK nariu s. Taip nuo liepos 11 d. visi
EK9 nariai buvo integruoti i ša udymus. Liepos 20 d . EK9 išvyko ir Einzatsgrupė A perėmė savo dispozicij on visą Lietuvą, jskaita nt Vilnių.730
1941 m . rugpjūčio 9 d. Vilniuje pradėjo veik ti saugumo policijos ir
SD vie netai, ka i į miestą atvyko apie 30 esesi ninkq iš EK3 ir kuris perėmė
pare igas iš EK9. Specia lu s Ypa tingasis būrys iš lietuvitĮ, turėjęs nuo 150 iki
45 narių, daugiausia lietu viq , jam ir tapo pavaldus . Vadovavo iš pradži q

užkasė suvaryti apylinkių gyventojai .725 Varomi i duobes piliečiai nešaukė,

tik verkė ir glėbesčiavo ar timuo sius, bučiavo vienas kitą. Vokieči a i ša udė iš
automahj , lietu via i-talkin inkai iš šautuvą Sušaud žius pirmą partiją vy rų,
iš už kalniuko bu vo atvaryti vie tini ai ž monės su kastuvais , kad už kas tų
sušaud ytuosius. Vėliau jie buv o nuva ry ti atgal u ž ka lniuko . Policijos vir š ininka s Braška jsakydav o užkas ti ki tas su šaud ytųjų grupes , grasindamas
pačius kasėjus sušaudyti , jeigu jie atsisaky hj lavonus užkas ti. Aukų rūbus
vežimais nuvežė i Lazdiju s. Šiuos įvykius paliudij o likę gyv i po šaudymo
25 metų amžia us Vulfas Michnovskis , 23 meti.Į Riva Michnovskaja, 38 meti.Į
G. Kanas, Mira Kuliskytė ir 25 metų Ela Zefas-Orentaitė ir kiti, jvykius stebėję asmenys iš lietuviq tarpo .726 Taigi liko gyv i penki laikinojo geto kalin iai iš 1500 Lazdijų apylinkės žydų.
Lapkričio 15 d. nužud y ta dar 115 Vilkaviškio žy dų . Virbalyje lietu viai žydšaud žiai gavo gerą pilietiškumo pamoką . Mies to daktaras Kagan skis, apsivilkęs Lietuvos kariuomenės vy r. leitenanto uniformą, jau stovėda
mas ant duobės krašto su kitais miestelio žydai s, sukomandavo:
- ,,Lietuvo s karei via i, ugni s i Lietuvos karininką".
Ir buvo su kitais miestelio žydais sušaudytas. 727

c) Vilniaus

Ypatingasis

būry s.
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Batalionai

Vilniaus Ypatingasis būrys (toliau - YB), priklausęs vokiečių SD
tarnybai, kuris šaudė žydu s Paneriuose, prad žioje turėjo apie 150 narių,
mat y t, su tarnautojai s, vėliau sumažėjo iki 40-50 as menq , šau dyti paprastai imdavo si 20-30 vyrų. YB Paneriuose sušaudė 18 898 žmones, kitose
Vilniaus ap ygardos vietovėse - 13 501 žmogų. 728 Tačiau , šaudan t didesni
ska ičių žm onių, būriui padėda vo savisa ugos batalionų kariai , varydami ar
sau go dami aukas.
Žydų naikinimui Vilniuje va d ovavo Ein za tskomanda 9, atvyk u si j
Vilnių liepo s 2 d ., jos vadas Filbertas sužinojo, kad lietuvių policija yra
m Aktas, pa sirašytas 1945 m . kovo 8 d. komisi jos na ri ų // Ten pat.
,.,. SSRS Ypatingosios val s tybinės komisi jos aktas , 2 egz. s ur ašy tas 1945 m . birželio 8 d. Lazdijuo se // Ten pat , l. 25- 27 .
717
Išgelbėję pa sa ulį ... ,p . 169 (M . Janu šaus ko 1977 m . užra šytas li udijimas).
na Arū nas Bubnys . Vokiečių okupuota Lie tuv a, p . 272- 273.

729

'llJ

......

Yitzhak Arad . Ghett o in Flam es, p. 66-67 .
Ten pa t, p. 78 .
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orvaišas , visi jie bu vo sava noriai. Vokiečiai
kuri veikė tar p YB ir EK3. Operatyvi n io
būrio3 padalin ys Vilniuje žudė visus žydus Vilniaus mieste, Nemenčinė
je, . Vilnioje, Riešėje, Jašiūnuose, Eišiškėse, Trakuose , Semeliškėse, šven-

augo- 1941 m. rugsėjo pabaigoje Kauno komendantūros žinioje buvo penki poli cijos ba talionai, trys atskiros kuopos (transporto, technikos, statybos), autok uopa ir muzi kantų komanda.

čionyse.rn

Vilni uje lietuviški daliniai vadinti įvairiai, o liepos 14 d. Vilniaus
karo lauko komendantas paskelbė, kad visi lietuviai kariai pr iklauso vokiečių komendantūrai ir įsakė gen. št. plk.Itn. A. Špokevičiui iš jų sudaryti tris
batalionus po 800 žmonių, kurie buvo pavadinti Vilniaus atstatymo tarnyba - VAT. SS policijos vado Lietuvoje gen. Lucjano Wysockio jsakymu nuo
1941 m. ru gpjūčio l d . VAT priskirta Vilniaus miesto tvarkos policijai, pavadinta Sav isaugos tarn yba, jos vadu paliktas A. Špokevičius.
Lietuvių dalinia i buvo naudingi vokiečiams, nes jiems nereikėjo naudoti vok ieči ų karių nepopuli ar iems veiksmams . 1941 m. ru gsėjo 19 d. Vilniaus srities komisaras H orstas Wulffas nusiuntė Vilniaus komisariato tarėjo S. Žakevičiaus jsta igai raštą dėl žydų apgyve ndinimo getuose. Jame
buvo siūloma, kad visi likę miestuose žydai būtų patalpinti getuose , tai
turėjo padėt i padaryti visi pagalbinei polic ijai priklausą lietuviai. 1942 m.
birželio pabaigoje vokiečių SD policijos Kauno ir Vilniaus vadai susitarė,
kad vokieč ių prestižo ir interesų varda n žydų transportus iš geto i miestą ir
atgali get us turi lydėti vien lietuvių viešosios policijos policininkai. 735
Batalionų numeracij a keitėsi, jie buvo visiškai pavaldūs vo kiečiams,
žymi jų dalis panaudota ne tik akcijoms Lietuvo je, bet ir už jos ribų. Kaip
naciai pasitelkė sukurtu s lietuvių savisa ugos batalionus , detaliai yra išdėstęs istori kas Rimantas Zizas. 736 R. Zizo nu omone, būtent didžiausia
Lietu vos kariuomenės tra gedija ir buv o ta, kad dali buvusių Lietuvos kariuomenės karių ir karininkų naciai panaudojo masinėms žydų žudynėms.
1942 m . kovo 11 d . 13-asis batalionas (13 karininkų ir 368 ka riai)
išvyko i Rytus, Pskovo sriti, kovojo pr ieš sovietini us partiz anus, vėliau veikė Tverės sritie s Kriviščit\ kaime. Mjr. Antano Impulevičiaus vadovauja mas batalio nas veikė Balta ru sijoje. Lietuvių nacionalistas Zeno nas Blynas
savo dienoraštyje 1941 m. lapkričio 6 d. rašė, kad leitenantas Juozas Barzda
grižo iš Minsko-Borisovo-Slucko. Lietuvit1 batalionas sušaudė keliasdeš imt

jaun .leit. Lukošius,

vėliau

turėjo specialią ryšininkų grupę,

Pagalbinės policijos batalionai taip pat panaudoti ne tiek žydų ž udymui Lietuvos miestuose ir mie steliuose, bet siųs t i i žyd ų na ikinimą u žsienio šalyse, dalyvavimą saugojant kalinius konclageriuose. Jie bu vo vo kiečių dispozicijoje kaip pagalbinės polici jos dalinia i. Daliniai sa u gojo
getus, vykdė žiaurias žu dynes Kauno fortuose ir Paneriuose. Duomenys
apie tai pateikti A. Bubnio publikacijoje 732 •
Liepos 24 d. Kauno miesto komenda ntas pulk. Jur gis Bobelis priminė visiems partizanų būrių vadams, kad Vokie tijos karo vadovybės jsaky mu visų partizanų būrių veikla yra baigta, kad visi ginkla i turi būti atid uoti
vietos policijos nuovadoms arba komendantūroms. Liepos 30 d. visie ms
lietuvių ginkluotiems būriams paskir tas va dovauti vok ieči ų 11-ojo re zerv inės policijos bataliono vad as policijos majoras Franzas Lechth ale ris. 733

1941 m . rugpjūčio 6 d. vokiečių 11-ojo rezervinės policijo s batali ono
vadas mjr. Franzas Lechthaleris raštu in formavo Kauno karo komendantą,
kad Rytų krašto (Ostlando) karo vado jsaky mu nu o liepos 30 d. jis perėmė
vadovavimą darbo tarnybai ir visie m s par ti za nų jun giniam s, pareikalaudamas, kad visi jo nu rodymai būtų besąlygiškai vykdo mi. Nuo to laiko
vokiečių 11-ojo rezervinės policijos bataliono va das tapo tiesio giniu lietuvių savisaugos dalinių viršininku . Rugpjūčio 6 d. F. Lechth ale ris kap. Kviecinskui nurodė iš septynių TDA bataliono kuo pų sud aryti du batalionus,
1-ojo vadovavimą pavedant majorui K. Šimk ui, o 2-ojo - majorui Antanui
lmpulevičiui.rn Taip atsirado du pagalbinės policijos batalionai, jų skaičius
n, MŽL. l d ., p . 136-137 .
m Arūnas Bubnys. Lietuvių karinės policinės struktūros ir žydų persekiojimas//
Lietuvių-žydų santykiai. Istorini ai, tei siniai ir politi niai aspek tai. Praktini s
seminara s- di skusija. Stenog rama . 1999 bal. 23 d. - Vilniu s: LR Seimas, 1999,
p. 21-24; Arūnas Bubn ys. Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), p. 190-238 .
'" Petra s Stanke ras . Lietuvių policija 1941-1944 metais , p. 127- 128.
"' Ten pat , p . 138.

75
l
7Jo

Solomona s Atamukas. Lietuvos žydų kelias , P· 252.
Rimanta s Zizas . Lietu vos kar iai savisaugos batalionuos e (1941-1944 m .) / /
Lietuvo s Archyvai. T. 11. Vilniu s, 1998, p . 38-70.
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tūkstančių žydų, surinkh.j ten iš Baltarusijos ir Lenkijos. 252-asis batalionas, pakeitęs 2-ąji, vadovauja mas Bajerčiaus, buvo dislokuotas Maidaneko
koncentracijos stovykloje nu o 1942 m . gruodžio, lietuvių policininkai saugojo Varšuvos getą, jų buvo ir Treblinkoje .737
Net labiausiai palanki naciams LietuvitĮ nacionalistų partija 1941 m.
pabaigoje suvokė nacių režimo klastą ir memorandume Berlynui piktinosi,
kad į policijos batalionus verbuojam i savanoriai, batalionų paskirtis nėra
aiški, jie siun čiami už Lietuvos ribq, kur lietuvių batalionams „pave damos
Lietuvą ir lietuvį karį žeminančios užd uot ys [Gudijo s žydq ir rusų belaisvių šaudymas bei korimas]", ,,pravedama s žydų likvidavimas iš Lietuvos
teritorijos sukėlė lietuvių tautos masėse nustebimo ir pasibodėjimo jausmą.
Tą jausmą gilina girdimi faktai, kad daug karh.j buvo filmuojami ir fotogra fuojami vien tik esą lietuviai-tvarkytojai". (Tvnrkytojns - to meto terminas,
reiškiantis šaudytoją - A. E.)

Vienu pavyzdžiu parodysime lietuvių kariq tragediją . Pristatomas
dokumentas - lietuvių savisa ugos policijos 252 E bataliono metraštis 738 •
Kaun o savisaugos dalių vado įsakymu Nr. 19 nuo 1942 m . kovo 21 d. Žaliakalnyje pradedamas kurti IE [Erzatz] savisaugos batalionas, kurio vadu
pakviečiamas atsargos majoras Bronius Bajerčius, iki jo atvykimo laikinai
bat alionui vadovauja kpt. Eduardas Počebutas. Iki kovo pabaigos atvyksta
99 savanoriai, jie nori tapti gerais būsimos Lietuvos valstybes karia is, karininkai pradeda apmokyti karinio meno vis atvykstančius i batalioną naujokus, kurie, įstodami j batalioną, nebegali tikėtis, kad bu s pana udoti vie tos
žydų masinėse žudynėse Ųos jau ivykdytos), be to, dar ir išvengia išvežimo
darbams i Vokietiją. Tačiau vokiečiai ryšių karininkai, kurie vadovauja Bajerčiui, Fischbachui ir Junkui, praneša, kad i batalioną dar atsiunčiami 128
žmonės iš VII ir VIll batalionų. Kas per tipai? Anot pačių vadų, tai nedisciplinuoti, fiziškai ir morališkai suluošinti žmonės, svie to perėjūnai, gir tu okliai, vagys, mušeikos. Bajerčius jų nenori suleisti su patriotiškai lietuviškai
nusiteikusiais naujokais , dorais vaikinais ir sugrūda ši „balastą " i 4-ą

kuopą, vėliau šiaip taip jų visiškai atsikrato. Gera nuotaika trijose naujokq

kuopose išsaugoma, bet štai 1942 m. vasaro p pasipila vokiečių užduot ys:
„Nuo gegužės mėn. 30 d . iki birželio mėn. 20 d. jaun. leit. BALTŪSIS
Antanas su 36 kareiviais buvo išvykęs su specia liu uždaviniu i Alytaus
apylinkes prie š bolševikų partizanu s ir žydus. Uždavi nio metu buvo ras ta
paslėpta daug vertingo turto , k.a. odos, rankšluosči ų ir kt. ir viskas perduota vokiečių žinion." Kita užduotis batali ono vyrams: ,,Nuo gegužės
mėn. 30 d. iki birželio 27 d. jaun. leit. GRINIS Pranas su 27 kareiviais buvo
išvykęs su speciali u uždavi niu į Jona vos apylinke s. Ten, veikimo metu,
buvo sugauti pabėgę bolševikų be laisviai, besislapstant ieji žyda i ir kitoks
elementas. Egzekucijas vykdė mūsų kareiviai. Tas juos paveikė labai neigiamai, ne s jauno amžiaus vyrams matyti kruvina s scenas ir pačiam prie jų
prisidėti, buvo labai koktu". Toliau dar viena užduotis: ,,Nuo gegužės mė
nesio 30 d . iki liepos mėn. 3 d. jaun. leit. ŠIDAGJSPetras su 17 kareivių buvo
išvykę su specialiu uždaviniui Va l kininkų apylinkes padėti saugumo organams sutva r kyti nepageidaujamą elementą - pabėgusi us bolševikų belaisvius ir žydus". Dar viena atgrasi kariams operacija: ,,Nuo spalio mėn.
14 d. iki lapkričio mėn. 2 d. kpt. POČEBUTAS su 80 kareivių buvo komandiruoti i Vilniaus sritį su specialiu uždaviniu. Grupė bu vo padalyta i
atskiru s būrius, kurie vykdė lenkų ūkininkų iškraustymą iš ūkių ir saugojo šaudomu s žydus. Grižęs iš komandiruotes kapitonas POČEBUTAS parašė raportą, prašydamas paleisti jį i atsargą, nes panašūs uždaviniai,
jam, kaipo karininkui, daugiau vykdyti negalimi. Taip pat uždavin ys Vilniaus srityje, ypat ingai vaizdai žydų ša udyme, labai paveikė jauno amžiaus kareivius ir bataliono vadas [Bajerčius l darė atitinkamų žygių i vokiečių ryšių karininką kapitoną KRUZĘ, kad jo karei viai panašiems
uždaviniams nebūtq skiriami" .739
Kap. Počebutas išeina iš bataliono , o l E [vėliau pavadintas 252 E]
batalionas lapkriti išvežama s į Lenkiją, Liubliną saugoti koncentrac ijos stovyklos kaliniti, kuris pakeičia čia buvusi 2-ą lietuviq savisaugos policijos
batalioną. Savo stiprumo metu šis batalionas turėjo 14 karininkt\ ir 352
karius, buvo ginkluotas 350 šau tuvq , 13 kulkosvaidžit\ ir 27 lengvaisiai s
kulkosvaidžiais .7.w252 E batalionas tik karo pabaigoje patenka i frontą prie

737 Judenmord

in Litauen. Studi en und Dokumente/ Hrsg . Wolfgang Benz-Marion Neiss. - Berlin: Metropol Verlag, s. 7- 182.
.
.
738Jono Rimašausko dokumentų ko lekcija// St. Balzek as Museum of L1thuanian
Culture, Chicago, l L.
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Ten pat.
"" Raul Hil be rg. The Destruction of the European Jews. Vol. 1, p. 902.
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Vyslos ir, jau kaip ir d era kariams, kaunasi vyras prie š vyrą prie š puolančius raudonosios armijos dalinius. m Bet iki tol, kaip matėme, dalis bataliono karių padaromi baudėjais .
R. Zizo duomenimis, lietuvit1 policijos batalionuose per visą ok upa-

cijos laikotarpi tarnavo ap ie 12 000 žmonių.m Ta čiau ne visi jie buvo naudojami žudynėms, batalionų funkcijos buvo jvairios. 70 Apie lietuvių savisa ugos policijos batalionų veiklą Baltarusijoje ir Ukrainoje rašė Martina s
Deanas .7'"'Jau po karo Vytauta s Reivy tis lietuvių policijos padėti nacių
okupacijos metu apibūdino taip: ,,< ... > Lietuvos policija buvo paver s ta beteisiais ginkluotais okupantų vergais", o savo va idm enį sumažino taip: ,,Ir
čia rašančiajam teko būti tų beteisių vergų vy riau siu beteisiu vergu". 7◄5
Taip persekiojami ir naikinami žydai, pabėgę iš getų, papildė raudonųjų partizanų gretas, nors daugelyje komunistų vadovauja mų būrių,
net rusų tautybės vadų tarpe irgi buvo paplitusios anti žyd iškos, anti semitinės nuotaikos , nepasitenkinimas, kad kalbama, dainuojama žydiška i, kad
bendraujama, kad i būrj atsinešta mažai ginklų ir pan. Žydų tautybės partizanai apie tokius atvejus perspėjo vieną iš Lietuvos raudonųj11 partizanų
vadą Genriką Zimaną. 746 Raudonųjų partizanų akcijos lietuvių visuomenėje apaugo gandais ir tikrais faktais apie raudonųjų partizanų piktadarybes, plėšikavimus lietuvių valstiečių atžvilgiu, o dėl žydų -par ti zanų dalyvavimo kai kuriose akcijose, skland ydavo gandai apie „žydų kerštą" .
Pailiustruosime tai vienu pavyzdžiu . 1944 m. sa usio 29 d. apie 200 gerai
ginkl uotų r~udonųjų partizanų puolė Vilniau s ap skritie s Jašiūnq valsčiaus Kaniūkų [lenkiškai Koniuchi] kaimą, visiškai ji sunaikino ir sudegino.

Bubnys. Lietuvių policijos 2-asis (Vilniaus) ir 252-asis batalionai (19411944) l l Genocidas ir rezistencija, 2000, Nr. 2 (8), p . 42-55.
'" Rimanta s Zizas. Lietu vos kariai savisaugos batalionuose (194 1-1944 m .),
p . 48.
m Arūnas Bubnys . Penktasis lietuvių policijo s batalio nas (1941- 1944) / /Genoci da s ir rezi stencija, 200 1 Nr . 1(9), p . 44-50.
"' Martin Dean . Collaboration in the Holocaust. Crimes of the loca l Police in
Belorussia and Ukraine, 1941-44 // New York: Macmillan Press Ltd ., 2000. 220 p .
;-15 Petras Stanke ras. Lietuvių pol icija 1941- 1944 metais , p . 59.
' " Sara Ginaitė-Rubinsonienė. Atminimo knyga. Kauno žydų bendruomenė 1941
1944 metais. - Vilnius: Margi raš tai, 1999, p.139-140, 151.
'"
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Saugumo policijos pirmosiomi s žiniomis, kaime auk11skaičius siekė apie
150 asmenų, iš kurių buvo dau g vaikų, rasta nemažai sužeist q, kurie patalpinti i Beniakonių ligoninę, dali s išsiųsta i Vilnią 7◄7 Papildomomis žinio mis, Kaniukų kaime po raudonųjų partizanq , kuritt tarpe buvo nemažai žydtt, užpuolimo, rasta nužudytų 36 asmenys, 14 sužeistų, iš jų 13 sunkiai,
sudegė 50 karvių, 12 arklių, 36 gyvenamieji namai ir visi negyvena mieji pastatai. Nesudegę liko tik 6 gyvenamieji namai. Partizanai kaime išbuvo 1,5
valandos, iš jo apie 150 žmonių spėjo pabėgti.'« Vėliau patikslin tomis žiniomis, raudonieji partizanai i kaimą ša udė padegamomi s kulkomis, iš keturių
kulkosvaidžiq ir ki tokių ginklų, nuo kurių užsidegė namai. Kaime buvę lietuvių policininkai atsišaudė apie 45 minute s, policininkas Juozas Bobinas
buvo nukautas, o dar vie nas policininkas Jonas Varonis sunkiai sužeistas.
Kaimui užsidegus, visi kiti policininkai pasitraukė. Raudonųjų partizanų
tarpe 3 buvo sunkiai sužeisti, juos partizanai išsivežė, vienas partizanas
buvo nukauta s. Vietos gyventojų tarpe buvo nukauti 35, 13 sužeista, iš jų 10
sunkiai. Gaisro metu sudegė 36 gyvenamieji namai , 40 kluonų, 39 tvartai,
viena pirtis. S udegė 50 karvių, 16 arklių, apie 50 kiaulių, apie 100 avių, 400
vištų, inventorius, pašarai , viskas, kas buvo trobesiuose. ,,Banditai buvo įvai
rū s, kaip rusa i, žydai ir vie tiniai lenkai , kurie, pabuvę apie 1,5 val., nužygiavo link D. Salų", - rašoma lietuvių saugumo policijos pranešime i Vilnių.m
Istoriko R. Zizo nuomone, raudonqjt\ partiza nų ir ginkluotos kaimų
savisa ugos konflik te Kaniūkų užpuolima s užima i š skirtinę vie tą, nes tai
žiauriausia akcija prieš civilius gyve nt ojus, Kaniūkus naikino keletas raudonųjų partizanų būritl, kurit\ tarpe buvo Vilniaus geto žydų būrio „Mirtis
fašizmui", dar „Perkūno", ,, Pergalės", ,,Už tėvynę" būriai, bet išskirtinis
vaidmuo Kaniūkų nušlavime priskirtinas būriui „Mirtis okupantams", kurio
gretose kovo jo prieš oku p acinj režimą buvę Kauno geto kaliniai , matyt, dalyvavę ir šioje akcijoje, jų tarp e ir moterys-partizanės. 750 Galimas dalykas,

"'

Jašiūnų

sa ugumo policijo s rajono 19~4 m. sausio 30 d . telefonogra ma Nr. 24
Vilniaus apygardos sa ug umo vir šininkui / / CVA. F. R-1390. Ap . l. B. 191.
L. 57-58.
' <S Telefonograma Nr. 25 / / Ten pat , l. 58.
" 9 Telefonograma Nr. 29 1944 m. vasario 3 d . Vilniaus apygardos viršininkui //
Ten pat, l. 29- 30.
750 R. Zizo darbo apie lietuvitĮ savisaugos batalionq i s toriją mašinraštis, autorius
dėkingas R. Zizui už leidimą juo pasinaudoti.
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1942 m . sa usio 20 d . Berlyne, Wann see, įvyko aukščiausiq nacių

kanta lojaliam vald žiai ir lieh1vi ų poli cijai kaimui , kuri s jiem s asocijavo si

pareigūnq konfer e ncija, kuri oje bu vo priimtas Galutini s sp rendima s - nu-

su lietuviais baudėjais ir pastūmėjo brutali ai operacijai.

žud yti visu s liku siu s getu ose žydus tose teri torijose, kuri as nacia i buvo
okupavę . Toki u būdu buvo nul emtas Lietuvo s žyd l\ gal utini s sunaikinimas -43 000 dar galėj ę likti gyvi litvakai buvo pasmerkti žūčiai Paneriuose
ir koncentracij os stovy klos e, i kuri as naciai juos išga beno artėjant Rau do najai armija i karo pabaigoje .

Antra sis 1941 m. pu smeti s bu vo trag iškiausias Lietuvo s žydq h olokausto laikotarpis. Operatyvinis būrys 3/ A iki gruod žio l d. Lietuvoje nu žudė apie 130 000 žydų . Tai suda rė 3/ 4 visų Lietu vos piliečiq-žydą Pa ga l
F. W. Stahleckerio 1941 m. spalio 15 d. pranešimą, Lietuvoj e buvo nužudyti
80 311 žydų ir 850 komun istų. 751 Pagal 55 štand ar tenfiur er io K. Jage rio
praneši mą, iki 1941 m. gruodžio l d. jau buvo sunaikint a 118 280 Lietuvos
žydų 752 , ta čiau šie skaičiai neapima visų Lietuvos miestelių, trūksta duomenų apie masine s žudynes Šiaurės Lietuvoje , Žema itijoje.
Lietuvoje buvo šaud omi ne tik čia gyvenę žydai, bet ir a tve žti iš užsienio. 1941m. lapkričio 25 d. Kauno IX forte nu žud yti iš Berlyno, Miuncheno ir Frankfurto prie Maino perkelti žydai - 2934 asmenys , o 29 dieną - iš
Vienos ir Vroclavo atvežti 2000 žydų.i53 Suimtieji kelias dienas bu vo laikomi be maisto forte, vė liau vedami šaud yti. Ka i viskas buvo paruo šta, i fortą
atvyko vokiečių saugumo policijos ir SD vadas K. Jageri s su 80 gestapi nin kų ir 50 lietuv ių savisaugininkų būriu . J. Vyliaus-Velavičiaus liudijimu,
gruodžio 11 d. IX forte bu vo suša udyta 3 000 Austrijos žydų . 754 Po akcijq
1941 m. gruodžio gale Vilniaus gete liko apie 20 000 žydų, Kauno - mažiau
17 000 pasmerktųjų mirčiai, nes iš 36 000 Kauno žydų IX ir VII fortuose
buvo nu žudy ta apie 18 000 žyd ų. Šiaulių gete buvo apie 5000 žydų. Tokiais
tempais darbavo si nacių mir ties mašina. Žydai palikti gyvi, nes jų darbo
jėgos reikėjo vokiečių karo pramonei. Ir getų gyventojai pal ai psniui buvo
įvairiais pretekstais naikinami iki pat jų likvidavimo. Istorikams tikrai vertėtų apraš yti Vilniaus, Kaun o ir Šiaulių ge to istorijas, kalinių likimus ,
daugelio jų žūtj, nor s tikrai daug duomenų yra A. Tor y, G. Šuro , T. Laze rsonaitės, N. Katzo ir kitų autorių knygo se.

Žydų per sek iojimui buvo pajung tas ir lietuvių saugumas . Lietuvių

saugumo veik los pobūdį, lietusį žydus , parodo ir ne pirmos eiles dokumentai - užtenka paimt i Jašiūnq (pri e Vilniaus) saugumo policijos rajono telefonogra mų knygą, kurioje iš eilės sura šy ti rajono rap ortai Lietuvių saugumo poli cijos Vilniau s ap yga rdo s viršininkui A. Lileik iui ir apygar d os
viršininko tele fon ogramo s i rajoną.m Lietuviq sauguma s akyla i seke pabė
gusių iš getų ar prive rs tinių darbų žydų judėjimą. Taip 1942.IX.13 d . telefonogramoje A. Lileiki s nurod o suim ti ir pristatyti i saugumo apyga rdą pabė
gusį nuo m iško darbų žydą Kovalskį Leibą, gimusį 1922 m. Butrimonyse. 756
Pirmiausia Lileikiu i prane šama , kad 1944 m. vasario 18 d. Dieveniškių
rajono Mėlynų kaime policijos bataliono karia i apsup o Lašaitienės sodybą,
kurioj e buvo trys gink luo ti žydai ir dv i žydės. Savisa ugininkai nukovė visus penki s žydus, nušovė ir juo s globojusią Lašaitienę. Vienas gelež inke lio
apsaugos bataliono kar ys susišaud ymo metu buv o nukaut as, o viršila sužeistas i ga lvą. 757 Nepriklausomybės metais paruošta po licija, saugumas
vykdė savo fun kcijas gerai ir efekt yviai, beje, iki pat ga lo, kai daug ką žinant , kad Vokietija karą jau prala imi, buvo gali ma praleist i pro akis. Štai
Jašiūnų rajono vir šininko J. Radkevičiaus telegramoje A. Lileikiui nurod oma: ,,Pranešu, kad š / m. ba land žio mėn. 19 d . Jašiūnq policija sulaikė žydę
ir žyduką. Žydė savo pavardės ir vardo nepasisakė. Pas žydę turto nerasta .
Balandžio 23 d . žydė su žyduku Jašifmuo se likviduoti". 758 Tai jau 1943
metai , atrodo , paleisk tu tą žydę su vaiku , tegu ji traukia savo keliais , gal q
gale paprasčiausiai nepamatyk jos - nei ji ginkluota , nei partizanė. Ne. Dėl

751

Niirn berger Prozesse . Der Pr ozess gegen di e Hau p tkri egsve rbr ec h er vor d em
Internationale n Militargeric htshof. N iirnb erg , 14.1 l.194 5-1.10 .1946. Band 37,
s. 702.
"' MŽ L, l dali s, p.130- 137.
m MŽL, 1 dalis , p. 135.
" ' MŽ L, l dalis, p. 135, 260- 265.

y ra Li etuvos Centriniam e v a l stybės archyve / CVA. F. R- 1390 . Ap. l. ,
toliau nurod ys iu tik ttĮ byh 1 num eriu s ir jų lap us.
756
Ten pat, 8 . 195. L. 4.
757
Ten pat , B. 19l. L. 63.
758
Ten pa t, B. 193. L. 30.
755 Kn yg a
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to lietuvių pareigūnų uolum o, neret ai par ody to žiaurumo ir gimė toki e rfistūs Lietu vos žydt\ vert inimai api e lietu vius-ta lkininku s. Bene rūsčiausias
jų išliko A. Tory'o iš Kauno geto išsaugotam e gy dytojo E. Elkes o Kaun o
gete, nevilties ir išsekimo metu rašy tas p askutin is testament as sūnui ir duk teriai Lond one, 1943 m. spa lio 19 d ., kuri ame, nega ilestin ga i ive rtinu s nacių vokiečių žiaurumus žydų atžv ilgiu, vadin ant ju os pr o fesionaliais budeliai s, sakoma : ,,Lietu viai paskutin iosio mis 1941 metų bir že lio dienomi s
šiurpi ais ir barbariškais būdais nužudė sept ynis tūks tančius mū sq brolių
ir seserų. Ne kas kitas, o jie pat ys, vykd ydami vokiečiq isakymus, sunaiki no ištisas bendruomenes. Jie su ypatingu pasitenkinimu krėtė rūsius ir šulinius , laukus ir miškus ieškod ami pasis lėpus ių ir perduodavo juos „vyresnybe i". Niekada neturėkite jokių reikalų su jais; jie ir jų vaikai prakeikti
am žiams" .759
Iš sovietinių organų tard ymo ir apklaus ų proto kolq aišku , kad liudytojai, dalyviai kai kur fiksavo nacių vokiečių dalyvavimą ir vadovavimą,
kai kurie dokum enta i nieko nepa sako, ar žudė vieni lietuviai , ar ne. Kaip
vadovavo voki eči ai? Liudininkų parod ymuose api e žudynių organizavimą neretai teigiama , kad komandos akcijoms buvo duodamos telefonu. 760
Pateikėme kelis žudyn ių apra šy mus , kurie paaiš kėjo sovietiniams
teisingum o organam s po karo tard žius itariamus nusikaltimais Lietuvos
gyventoju s, apklausiant žudynių liudininkus , žuvusiųjų gimines, bylose
yra ir un ikalios med žiagos apie sukilėlių būrių susidarymą, jų veiklą, yra
būrių vadų rašyti pranešimai i Kauną ir kitokia medžiaga. Suprantama,
kyla klausimas, koks gi tų dokumentų patikimumas, ar jrodymai apie žydų
genocidą, parod ymai prieš dalyvavus ius žudyme asmenis nesurinkti naudojant fizinę prievartą, kankinant, išspaud žiant reikalingus parodymus .
Akivaizdu, kad istoriko pareiga ju os tikrinti , lyginti, vertinti kriti škai . Negalima tikėti viskuo, duodami parod ymus asm enys galėjo būti negailestingi kai kurių atžvilgiu iš keršto, tyčinio skundimo , tačiau čia yra daug teisybės. Kuomet keli žmonės pasakoja api e jvykius panašiai , tai yra netoli tiesos .
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Istori kai pa teik ia įva i rius lietuviq , kaip ho lokausto dalyvi ų, skaiči ų . Li kę gyvi žy dai iš 220 miestelių aprašė žudy nes ir tu ose apra šymuose
vokiečia i reta i kada bu vo m inimi, todėl žyda i susida rė vai zdą, kad žudynė
se aiškiai d omin avo lietuv iq tautybės asmenys, kai kur be joki ų vokiečių
atstov q vietoje ir žudynių me tu.761 Vokiečių istorikas Hansas-Heinrichas
Wilhelma s, tyrinėjęs einza tsg rupiq istoriją nurodė, kad įtikėtina, jog pusė
iš 2/3 Lietu vos žy dq bu vo nu žu dyti vie tini ų būri ų. 762 Jeruza lės universiteto profesorė Dina Porat 1997 m . rugsėjo 8-1 3 d . konferencijoje Nid oje
teigė, kad lietuvių, vienu ar kitu būdu dalyvav usiq žudynėse, ga lėtq būti
apie 15 000, kad vokiečių ir lietuviq , veik usiq naik inant pro porcija bū tų
lygi l : 8 (iš deš imt )763 , kad lietuviai betarpiškai sun aikino Lietuvoje nu o
pusės iki dviejų trečdalių žydų. 764 Ska iči a is tad išeitų, kad nuo lietuvių
rankos žu vo nuo 70 000 ik i maždaug 120 000 žydų. D. Pora t tai p pat nurodo, kad vokiečiai dau giau sia žudė vy rus, o lietuvia i - moteris ir vaikus, kad
būtent iš lietu viq vokiečiai išmoko žu dyti moteris ir vaikus. 765 Kas tada
vokiečiq policininkus ir esesin inku s i šmokė žudyti Lenkijoje, Ukrain oje,
Baltarusijoje, Latvijoje, Rusijoje ir kitur ? Šių skaičių Lietu vos istorikai negali nei patv irtint i, ne i paneigti - darbas tęsiasi toliau. Tačiau plači ai Vakaruose žin om o autorit eto Yehu da Bauerio naujaus ioje knygoje tvirti nama,
kad „dauguma Lietu vos žydų bu vo nu žud yta lietuvių kolaborantų, vienok
vokiečiams skatinant ir did žiumoje vokiečiams kontr oliuojant" .766 Lietuvos

761

D ina Porai. The Holo cau st in Lit h ua ni a. Some u nique as pects / / The Finai
Soluti on . Ori gi n s and lmpl eme nt a tion. Edi te d by David Cesa rani . Lond on and
N ew York , 1994, p. 163.
762 Helm u t Krau snick und H ans- He inr ich Wilh elm. Die Truppe <les We ltauscha unun gk ri eges (Stuttgart , 1981), s. 596- 597. Žr . ta ip pat: Hans - Heinri ch W ilhe lm . Die Einsa tzg rupp e A de r Sicherhei tspolize i u nd de s SD 194 1/ 42. - Berlin : Pe ter Lan g, 1996 , p. 53- 102.
.
. .
' 63 Dov Lev in p a tik s lina , kad vokiečil1 ir lie tu viq sant ykis 1:8 buv o sp: c1ah~ose
žydų n a ikinim o būriuose (einza ts koma ndo se): Dov Lev m . Trump a zydų is to7
...

rija Lie tu voje, p . 168.
.
. .
.
. . .
.. .
Vale nt inas Bra ndišaus kas . Holokau s ta s L1e tuv o1e: 1s tonografm e s1tuao 1a 1r
pagrind in ės prob le m os, p. 138.

"
.
.
. .
.
Pora t. The Holoca us t in Lith ua n ia, p. 16:,. Tai lab1aus1a1 puo lantis D. Porai
teig in ys, nes tu om e t neai šk u, kas vokiečiq e inzat sg_~u pes_mokė ž ud yti mo te ris
ir vai ku s Uk ra inoj e, Balt aru sijoje, oku pu o tose Ru stJOSsn tyse . .
766 Yehuda Bauer. Rethin k ing the Ho loca us t. - Ya le : Yale Um ve rs1ty Pre ss , 2001,
p . 50 .

765 Din a

,,. LŽŽB, p. 298.
7
"' MŽL, l dali s, p. 265.
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archyvuose esantys dokumentai taip pat liudija , kad daugiau kaip pusė
Lietuvos žydų žuvo nuo vietinių talkininkų.
Net ir disponuojant įvairiais dokumentai s, istorikams (ho lokausto
Lietuvoje istoriografijoje nemažą indėli jau padarė Arūnas Bubnys, Liudas
Truska, Valentinas Brandi šauskas) bu s tikrai nel engva nu s tat y ti vokiečių
ir lietuvių grupių dalyvavimo žudynėse santyki, ska iči us, nusikaltimų didumą atskirose vietose. Štai 1926 žydų sušaud yma s 1941 m. rugpjūčio 1822 dienomis Raseiniuose , tarp jų būta 1020 vaikų, nacių rugsėjo mėnesio
prane šime pažymimas kaip lietuvių partizanų įvykdytas žudymas, o jau
gruodžio dokumente tie skaičiai pateikti kaip Hamanno „skrajojančio bū
rio" (Rollkommando) sušaudytų piliečių ska ičiai. 767 Arba šaudymas Rokiškyje, kuris vyko kelias dienas , nors Hamanno grupė paprastai stengdavosi nužudy ti tos ar kitos vie tos žy du s per dieną, vyko neįprastai - dvi
dienas. Rokiškyje egzekucijai vykstant pirmos dienos pabaigoje Hamanno
komando s nariai lietuviai pasitraukė iš žudynių, liko ša udyti 2-3 vokiečiai. Pastarieji kitą dieną tik įsakinėjo, žyd u s baigė šaudyti vietos policininkai ir „partizanai". 76.5 Netgi vokiečių pedanti ški duomenys nėra tikslūs,
kelia daugybę klausimų. Vokiečių saugumo policijos ir saugumo tarnybos
(SD) vado Lietuvoje K. Jagerio raporte teigiama , kad Rokiškyje nužudytos
3207 aukos, sušaudytos rugpjūčio 15 ir 16 dienomis , bet jis nutyli, kad
tarp įtariamų 981 komunisto buvo 493 žydai, kad Hamanno būrio jau
nebebuvo antrą žudynių dieną prie duobių, nes šaudė vietiniai, taigi ir
Jagerio dokumentu reikia naudotis labai rezervuotai,7 69 lyginti su mūsų
archyvų medžiaga.
Istorika s Arūnas Bubny s, kalbėdamas apie holokausto istorijos šaltiniu s Lietuvoje, 2000 m. spalio 5 d. seminare Mokslų akademijos salėje
tvirtino , kad vykdytas akcijas galima patvirtinti ir kita medžiaga, jsakymais policijai, tad faktinių įrodymų atskirų žudyniq vaizdui atskleisti pakanka. Jis pabandė nu saky ti ir tiesioginių žydų žudikų skaičių -jais ga lėjo
būti apie 2000-3000 lietuvių (matyt, be policijo s batalionų karių). Tai patvirtino , remdamasi s turimais faktais, ir prokuroras Rimvyda s Valentukeviči u s. Gerai , jei istorikai kiekvienas žudynes ga lės patikrinti iš įvairių
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šaltinių.

Jei bus remiamasi tik keliais atsiminimai s, pasak ymu , kad buvo
toks faktas, reikia priimt i, bet žinoti, kad tai tėra tik atsiminimai , pa sa koti
ka rtai s ir gerokai vėliau . Kai ko, deja, jau ir nebegalėsime patikrinti .

Pasmerkt11ji1gelbėjimas
Tačiau buvo ir kita Lietuva, didžioji jos dali s, nei ta, kurią žudynių
ir represijų metu matė žydai. Buvo jų gailinti ir jais besirūpinanti Lietuva,
jų kaimynai, bičiuliai, simpatikai ar paprasčiausiai žmonės, u žjautę į ne laimę patekusiu s bendra pilieči u s žydus, nuo kurių juos dabar skyrė nacių
Vokietijos pastatyta dirbtinė nauj os tvarkos praraja. Tą Lietuvą žydams
buvo nel engva matyti, nes visos nacių naujo s tvarkos priemonės buvo nu.:.
kreiptos tam , kad jie būtų izoliuoti . Dėl to žydų literatūroje neretai nuskamba nuo ska uda , kad lietu viai negai lėjo žydų, buvo abejingi jų tragedijai, menkai padėjo ar gelbėjo. Abejingumą žydų naikinimui kunigas Julius
Sasnauskas yra pavadinęs didžiausia lietuvių nuodėme . Literatūroje pastebima netgi di skusija , kai žydų autoriai teigia , kad Lietuvoje išgelbėta
ma ža i žydų, lietuvių teigima s- kad nema žai, dėl to diskutuojama iki š iol,
tai atskleidė sav o sudarytoje iš lietuvitĮ prisiminimų ir liudijimų knygoje
,,Išgelbėję pasaulį ..." Dalia Kuodytė ir Rimanta s S tankevičius.770 Jie past ebėjo, kad, kadangi gelbėjimo darba s vyko labai slaptai, daugelis kilnių faktų taip ir liko neužfiksuo ta, kryptingai, nuos ekliai jis niekur ir nevyko - nei
okupuotoje Lietuvoje, nei lietuvių emigracijoje. Suprantama , kad teroro , kurį aprašėme ankstesniuose skyreliuose, ir kelių okupacijų įbauginti gyventojai daugiausia buvo stebėtojai, drebėta dėl savo likimo, vengta rizi kos būta visko, matant agresyvius, išgėrusius, ginkluotus baudėjus, varančius
į darbus ar į sunaikinimo vietą žy du s. Antižydiška indoktrinacija taip pat
darė savo - Lietuvoje gelbėtojai h1rėjo pasiry žti ne tik gelbėti žydą kaipo
tokį, bet dar priedo - žydą-komunistą, kaip buvo tvir tina ma ir tai taip pat
mažino gelbėtojq skaičių. Už pagalbą žy dui tuoj pat galėjai būti apšauktas
komunistu ir ati tinkamai nubaustas. Ir s up ra lama, tai, kad vietos lietuvių
policija ir sa uguma s veikė lietuvių visuomenės lauke , gerai ją pa žindam as,

und Ma ss enmord, s. 156.
7711

Išgelbėję pasa ulį .. . 2ydlĮ gelbėjimas Lietuvoje (1941- 1944) / Sudarė Dalia
Kuod y tė ir Rimanta s S tankev ič ius. - Vilnius: LGGRTC , 2001. - 371 p.
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tarėjams pasakė:

žinodamas vietos sąlygas, komplikavo , sun kino gelbėjimo galim ybes ir potencialius gelbėtojus, mažino žydų galimybę gauti ilgalaikę globą, slėptu
vę, joje išsislapstyti.
Būta ir jspėjimt\, netgi viešai skelbtti, dėl to užmaskuotti, skirtt1 tiems,
kurie norėjo keršyti žydams. Z. Blynas karo metti dienoraštyje rašė, kad
1941 m. rugpjūčio 30 d. laikraštyje spausdi nama poeto Bernardo Brazdžionio poema "Šaukiu aš tautą", ku rioje prašoma nekeršy ti, kad karšto kraujo
dėmės nekristų prakeikimu ant vaikq vaiką 11Turbūt, dėl žydi jos", - pa stebėjo dienoraščio autorius. m
Eilėraščio posmas skamba taip:

ni

Iš Z. Blyno dienorašč io // LVOA. F. 3377. Ap. 55. B. 39. L. 136.

m St. Simaiti s, A. Milkevičius . Klau sykitės, žudikai ir jų talkininkai

tiesa, 1961 m. s au sio 15 d .

/ / Kauno

"Teismai veikia ankstesnės Lietuvo s teismų santvarkos
nei vokiečių, nei žydų, nei klausimų, liečiančiq
žemės nuosavybę ar jmones. Tuos klausimus reikia pateikti kaip tik man ".m
Šaltiniai tad rodo gana prieštaringą vaizdą, būta, anot amžininko ,
bend ra užuojauta, tik visuotinai neparemta pagalbo s žydams veik smais :
,,Pagaliau, jeigu jau bu vo tokia didelė toji neapyk anta žydam s, kodėl niekas nedžiūgavo, kai vokiečiai ėmė ju os naikinti? Mačiau nusiminusių, mačiau sukrėstų, mačiau verkiančių, bet nė vieno nemačiau džiūgaujančio", rašė amžininkas. 774 Deja, svarbiu metu nepaliepė bent jau slaptu raštu ar
žodžiu gelbėti žyd us LLV, neišleido , vyskupo V. Brizgio liudijimu , kokių
nors "decr ees" žydq reikalais nei Kauno, nei Vilniau s vyskupai, nors žmonės buvo drąsinami padėti žydams ar net organizuojami juos gelbėti. 775
Pirmosios masinės žudy n ės užklupo lietuvių visuomenę antibolševikinės
propagandos ir teroro aplinkoje, jos buvo greitos , laikinq getų gyvenimas
trumpas - daugiausia vietiniai teikė jų kaliniams pagalbą maistu.
Nacių okupacijos pradžioje trys Šiaulių visuomenės veikėjai - Feliksas Bugailiškis, dr. Domas Jasai tis ir kun. Lapis apsilankė pas Šiaulių apygardos komisarą Schopferį ir bandė įvairiais samprotavimais užstoti vietos
žyd us, drau ge pareikštas ir pasipiktinimas brutaliu vokiečiq elgesiu. Komisaras visus pag eidavi mu s ir apskritai lietuvių intervenciją atrnetė. 776 SD
viršininkas Docelski pareiškė, kreipdamasis į dr. Jasaitj , kad jei ir toliau
bus kišamasi i žydų reikalus: ,,Tamsta atsigulsi j tą pačią duobę su žydais ..··m Vėliau D. Jasai tis su tais pat asmenimis kreipėsi j Šiaulių Gebietskomisarą H. Gewecke'ą, prašydami sustabdyti nekaltų žydq eg zekucijas,
šis pažadėjo ir pažadą jvykdė, tačiau apskrityje da ugelio miestelit1 žydai
tapo advoka to Pe tro Kolokšos vadovaujamq būriq aukomis , o likę gyvi žydai nugabenti į Žagarę. 778
ribose,

Šaukiu vardu aš jūsq vargo žemės,
Balsu piliakalniq ir pievq, ir miškw
Nekeršykit, kad keršto kraujo dėmės
Nekristq prakeiksmu ant jūs vaikt \ vaikų.
Tačiau intensyviausio žu dymo metu, 1941 m. vasarą ir rud enj, nusakyti lietuviq visuomenės nuotaikas yra nepapras tai sunku. Dominavo
dvi: užuo · ta žydams ir baimė dėl savo paties likimo . Tenka ko~o
ti
ziaun1 faktą, kad aug stebėtojq žy t\ perse·ktojifi'ioriesuvokė kaip savo
artimo nelaimės, kaip kaimynų tragedijos. Nors visur būta išimčių. Išsig elbėjusi iš žudyniq Mina Kiliavičienė p aliudijo , kad, va rant grupę a trinktų
moterų iš VII-ojoforto į IX-ą, Žemaičiq plente sut iko moterį, kuri baudėjarns
sušuko : "Ką jūs darote , visi žmonės vieno di ". Šie žod žiai giliai visas sujaudino ".m Vis dėlto dalis stebėtojq žydų nelai mės nejsisąmonino kaip
savos, o tik kaip kitų- tik žydų tragediją. Stepėtojai buvo pasyvūs- tačiau
kas tai lėmė? Drįsčiau teigti, jog daugiausia tai, kad žyda ms buvo primesta
~
ad okupan tai draudė rodyti palankumą, atmesdavo prašymus ar pageidavimus dėlžydų,_nors tokių užtarimų šaltiniuose užfiksuota, jų tifrarbūta. Žydų klausimą jie panaikino iš lietuvių juridinės kompetencijos- Vokietijos generalinis komisaras Lietuvai Adria nas Theodo ra s
von Rentelnas 1941 m. rugpjūčio 5 d., kalbėdamas Lietuvos generaliniams
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jie
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Vi sa jo kalba publ ikuota / / Arūna s Bubn ys. V o kieč iq okupuota Lietuva ,
p. 510.
m Jurgis Jankus. Kaltinimai ir ap sik altinimai // Drauga s, 1979 m . sausio 27 d .
(ku lt. Pri edas) .
775
V. Brizgio 1976 m . lapkričio 25 d. lai š kas Domui Jasaičiui / / Išgelbėję pasauli ... , p. 112.
no Domas Ja sai tis. ŽydtĮ tragedija Hitl erio o kupuot oje Lie tuvoje / / Drauga s
(Chicago) 1962 09 25; Išgelbėję pa sau lį ..., p . 54.
m / Jona s Rima ša uskas / Ž ydai nepriklausomo s Lietuvo s gyvenime , p . 12.
m Doma s Jas aiti s. ŽydtĮ tra ge d ija Hitlerio okupuotoje Lietuvoje / / Išgelbėję
pasau lį ... , p . 54.
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Žudynių metu dalis žydų pabėgo, slapstėsi pas valstiečius. O jiem s

nors menkiausiu dalyku padėjusieji asmen ys buvo griež tai baud žiami. Su-

295

dr . Epšteino dukrą . 782 Didesnė parama buvo sute ikta getuose uždarytiems
žy dams, ypač po baisiojo 1941 m . antrojo pusmečio.

ėmus Utenos žydus, Leonora Vabalienė, vykusi pro Šilalės mišką, pamatė

Pasaul io valstybių nejautrum as persekio jamie ms Vokietijoje ir jos

prie kelio būrį saugojamt\ žydų. Pažįstamas žydas Mendeli s paprašė jos
nueiti į jo namus ir paimti
Vabalienė Mendelio

geriamąją sodą,

nes jis sirgo skra ndžio liga .

namuose suradu si sodą, bu vo pastebėta bal taraiščit\,

mė ir da lies Lie tu vos gyventojų abejingumą žydų problemai. Žyda i buvo

suimta ir tik kitą d ieną, atsi tiktinai apie jos areštą suži noju sio vokiečių
komendanto paleista. Tačiau lietuviai baltaraiščiai po to ją dar kartą su-

laikomi pa smerktai s, net gelbėjant juo s nieko negalima pakeisti, nes

ėmė, kaliojo už simpatijas

žydams ir žia ur iai primušė. 779

šalyse, kuria s Vokietija bu vo ok up avusi, jis pastebimas ir Lietu voje. Rasi -

Lietuvoje naciai vykdė žiauresnę politiką, n ei Vakarų Europos ša-

niai apribo jimai , nežmo niškas elgesys su vie tos žydais, naikinimas , ba usmės už žyd ų slėpimą arba pagalbą jiems nulėmė išoriškai abejingą eilini o

lyse. Lietuvoje žyda i pradėti žud yti iš kar to, be ilges nio perei nam ojo lai-

J

ok upu otose ša lyse žy dams bu vo nepaprasta i sva rbi priežasti s, ku ri nulė

kotarpi o, tad orga nizuotos pagalbos jiems

nespėta

n et paruo šti.

Pagalbą

kad visas pa sauli s yra už jų sunaiki nimą. Tas

piliečio poziciją žydų klausimu,

ispūdis buvo

a trodė,

dar st ipr esni s

nor s simp atija, užuojauta , gailes tis p erse-

nisrn'~lfl56ttevil<y_(_efDėjais. Strėvininkuose (tarp 'Rumšiškių ir Kai-

kiojami ems bu vo gyvas, tačiau esa momi s sąlygomis negalėjo būti vieša i
išreikš tas. Nacių vykdy tos masinės žydų egzekucijos, persek iojimai ir kali-

šiado rių)

nima s getuose tar tum patvirtino

teikė

individai, rizikuodami savo gyvy be, ne~alėjo būti apšauk ti ko mu -

miestelio ir apylinkės m oterys mėgino sutrukd yti vokiečiams
žydų likvidavimą, užstoda mos jie ms kelią. Įsiutę vokiečių SD ir gestap f
pareigūnai puolė mote ris,

daužy dami jas ša utuvų buožėm is, o parpuol u- \
batais. Buvo sunkiai sužalo ta 43 metų am žia us

sias ant

žemės spard ė

Uršulė

Paulauskienė. 780

stangas ginti
sovietme čiu

žydų

Kaunietis dr . Balys Matulionis dėjo didele s p~
teises , laisvę ir kasdienę egzistenciją, nor s pats bu vo

asmens iskųs tas NKV D ir kalinta s. Po
žydų grupės žud yn ių Kauno garažo kieme , dr. B. Matulioni s su kun. Simonu

vieno

Morkūnu 781

žydų tautybės

nu vyko pas

Arkivysku pą Juozapą Skvireck ą į jo

vardu pareikšti

protestą.

Ark ivys kupa s parašė lai šką sa-

vo Kurijai, pavesdamas jai daryti žyg ius prieš žydų žudymą. Tą laišką
asmen iškai pa ts dr. Matulioni s nu gabe no Kurijai . Ma tuli on is kurį l a iką
slapstė savo

namuose

inžinierių Leibą Rabinavičių

su žmon a ir

sūnumi,

L. Vabalienės parodymai 1950. XIJ. l d. // LVOA . F. 3377 . Ap. 55 . D. 132.
L. 207-208 .
780
/ Jonas Rimašauskas/ Žydai nepriklausomos Lietuvos gyven ime, p . 12.
781
Simonas Morkūnas, kunjgas. Kaip kuniga s gelbėjo žy du s / / Dra ugas, 1977
vasa rio 14 d .; Algi rda s Gustaitis. Kaip lietuviai gelbėjo žydus / / Na uj ienos
(Chicago) , 1978 m . rugsėjo 19 d .
779

Jei jų neslegia niek šin-

vienas sv arbu s momenta s,

li ečianti s gelbėjimą,

buvo tas , kad naikini ma s

vis dė lto turėj o ta m tikru s e tap us ir nei žyda i, nei lietuviai iki pat tragedijos
negalėjo patikėti,

kad taip bu s. Įs teigti laik ini getai oficialiai vadi n ti stov yk-

lomis privers tini ams darbam s. Daugelis
jau laikas

bėgti, gelbėti

žydų

iš tiesų varo mi i dar b us, ar

ir ar jau pats geriausias laikas

pagelbėti

tai dar yti?

vasa-

ros rezidenciją ir, papasakojęs apie žvėrišką žydų žudymą Kauno garaže ,
prašė Bažnyčios

mistinę žydų kaltę.

giausi nu sikal timai , jei žydų tauta nėra visų kitų prie šas, kodėl juos taip
žiauriai baud žia? - ra šė JAV ty ri nėtoja s Normanas M. Naimarkas. 783 Dar

Dokumentu s skai tant krin ta į akis , jog akcijose dalyvavusieji ar net
slepiant ys žy du s kai kur ie lietu viai laikė žuvimą fotalini u, jau nebe išve ngiamai nulemtu dal yku, kur niek o nebe galima pakeisti. Jei jau visa Vok ietija
Jona s Rima šau skas / Žy dq tautybės asmem1 globa naciq ok up ac ijos m etais
Lie tu voje 1941- 1944 (Faktai ) (maš inraš tis, ra šyt as apie 1952 m . JAV , au toriau s a rch yvas) , p . 4. Ten pat teigiama , kad 1941 m . rudenj dr . B. Matulionis ,
kaip sve ika tos va ld ybos valdy toja s, ir dr . Vlad as lngelevičius, kai p Lietu vos
Raud onojo Kryžia us pirmininkas , nu vy ko pas l generali ni tarėją ge nerolą Petrą
Kubiliūną ir prašė tarpinink au ti prieš generali ni komisa rą A. vo n Renteiną, kad
bfttt1 sustabdy tas žy dq per sekiojimas ir žudymas .
783
No rm an M. Na imark . H olokaustas Latvijoje ir jo kont eks tas / / Kulllt ros barai , 2001. N r . 4, p . 83.
782

/
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juos persekioja ir žudo, jei visas pasa ulis žydq nepriima imigruoti, vadina si, jq likimas nuspręstas - jie turės išnykti. Daugeliui žy dq išgelbėjimas
atrodė paprasčiausiai neimanomas dalyka s (bent jau karo pradžioje), jie
buvo raginami krikštytis, pamačius, kad žydai vis vien žudo mi, net ir apsikrikštiję, religingų žmoniq jie toliau

raginti krikštytis , kad bent mirtų krik š-

čionimis. Kai kurie lietuvių kunigai krikštijo žydu s, kad, jq supratimu , būh1 /.v
išgelbėtos

bent jų sielos ir kad naciai galbūt apkrikštytų žydų nežudys. Ų
Kunigus baudė. Ypatingasis teismas prie vokiečių teismo nubaudė trims

metams kalėjimo kunigą Vaclovą Tamošaiti , kad jis „sąmoningai pak eitl
vienos žydės civilinę būklę", t.y. 16-os metų žydaitę Aronovskytę pakrikštijo ir 1943m. gruodžio mėnesi išdavė jai krikšto metriku s. 784 Žinomi atvejai,
kai valstiečiai ragino žydus krikštytis ar gelbėjo juos norėdami apkrikštyti,
o tai kirsdavosi su žydų religija ir rabinų nenoru. E. Zuroffas rašė, kad
Kražiuose, sušaudžius vyrus, vietos rabinas su 60-čia vaikų ir kitais suaugusiais uždar ytas daržinėje, neatidavė vietinei moteria i pasiimti jos draugų vaikų, nors jų tėvai jau buvo nužudyti. Po dviejų savaičių lietuvė moteris
išsivedė 15 žydų vaikų, manydama apkr ikštyti ir, ma tyt, iš gailesčio - padėti jiems. Rabinas susigrąžino visus, išsky ru s dvi sesutes. Jis išgelbėjo
juos nuo draugiškų lietuvių siūlomo perkrikštijimo, mažai suprasdamas,
kad tuom jis neišvengiamai apsprend žia jų mirti. 785
Vilniaus Gaono žydų valstybinis muziejus yra surinkęs duomenis ,
kad žydus gelbėjo apie 140 kunigų ir keliasdešimt vienuolių, prie to prisidėjo vyskupai J. Skvireckas, V. Brizgys, M. Reinys, V. Borisevičius ir kiti ,786
tiesa, nebū tinai apkrikšty dami.
Po kraujo upių 1941m. antrojoje pusėje, žydai sis temingai buvo naikinami getuose, kur akcijos sekė akcijas. Tačiau, anot Galutinio sprendimo,
kuri naciai padarė 1942m. sausi, ir jie turėjo būti sunaikinti. Organi z uotesnė pagalba žydam s ir buvo suteikta iš lietuvių pusės būtent po 1942 m. , iš
getų išgelbėta nemažai žydų, ypatingai vaikų. Tačiau suprantama, getų

,.. Naujoji Lietuva. 1944 m. kovo 8 d., p. 4.
785
Efraim Zuroff . Occupation : Nazi-H unter. The Cont in uing Search for the Perpetrators oi the Holocaus t, p. 102-103.
716
Saulius Sužiedėlis. Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir holoka ustas kaip istorinių
tyrimų objektas // LKMAM. T. 14, p . 130.
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kaliniams sunku bu vo atsisveikin ti su vaikais, perdu oti juo s nepažįsta
miems žmonėms, bijantis apgaulės, klastos, nes ir tokių atvejų buvo.
Paaiškėjus, kad žydai naikinami, jiems didėjo simpatijo s ir užuojauta, lietuviai neig noravo žydų, gailėjosi jų, tačiau lietuvių ir žydų kontaktai
buv o labai apri boti, nes šie buv;o uždaryt i getuose, o vara nti da rbus buvo
mažai laiko susira sti seniau pažistg_!l\us,_draugus~dangi
žydų bendruo~aro
gy~;no-gana-uždarą gyvenimą, daugelis žy dq tarp lietuvių
neturėjo pa žįs tamq, o ypati ngai patikimq žmoniq. Siaubingq ivykiq met u
vargšams žydams buvo svarbus kiekv ienas paguodos ir palaikymo žodis .
Nelengva buvo drąsuoliams, kurie tu oj pat buvo perspėjami, sulaikomi,
terori zuojami. Taip Varėnos I nu ovados viršininkas J. Kvaraciejus 1941 m .
rugsėjo 14 d. pranešė, kad rugsėjo 9 d. kunigas Jonas Gylys kreipėsi i ji,
prašydamas leisti jam uže iti p as sulaikytu s Varėnos I m iestelio žy dus pakalbėti. Kvaracieju s neleid o kunigui paguosti žmonių. Tuomet klebonas
nuėjo pa s žydus be leidimo , ir sinagogoje, kur žydai buvo uždaryti, pasakė
jiems kalbą: ,, Būkit drąsūs ir paskutinėje valandoje nors ištarkite Kris taus
vardą". Kleboną policiją išvarė iš sinagogos, jam nebuvo leista kalbėti. Jau
sušaud žiu s žy du s, atlaidų metu per pamokslą rugsįjo 14 dieną kunigas
Gylys„ vadino Lietuvo s pareigūnus budeliais , sakydamas: ,,Neka ltus žmo nes mušė uniformuoti lietuviai, stumdė senius ir nėščias mo ter is, be to,
Varėnos mišką aplaistė ne kaltu krauju. Jie ken tėjo kaip Kris tu s nuo judošių. Be to, dar nespėj o jq kraujas nudžiūti, o jie jau grobstė jų turtą". Kaip
m atosi klebo nas, sakydamas ši pamokslą, turėjo omenyje užtarti žy dus,
kuri e š. m. rugsėjo 10 d. bu vo likviduoti ", -skundė kleboną Gyli Kvaraciejus savo vadovybei. 787 Kunigams smerk iant akcijas prieš žydu s, nervavo si buvę voldemarininkai , vėlia u na cionalis tai. Gal panašt\ atveji turėda
mas galvoje vienas iš Lietuviq nacionalistt\ partij os vadovq Z. Blynas
karčiai rašė: ,,Ir vis dėl to, kai eis mūsq laikraš tis, vėl sudėsim kunigijos
antisemitizmo-prieškarinio-pasireiškimus.
Tenekrenta jq metama kaltė
vien ant mūsq " .788
V. Brandi ša uska s pastebėjo, kad postūmi žydt\ žudynėms ir sistemą
sukūrė naciai, tačiau prie atmosferos formavimo prisidėjo ir lietuviai, o iš
dalies ir Bažnyčia, nes dv as inink ai irgi buvo paveikti masinėje sąmonėje

787

788

MŽL, 2 da lis, p. 113- 114.
Iš Z . Blyno karo metų dienoraščio // LVOA. F. 3377. Ap. 55. B. 39. L. 136.
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įsigaliojusių stereotipų. Dalis jų taip pat tikėjo, kad žydai yra komunistai,
nenoras užtarti žydus buvo motyvu ojamas, jog šis klausimas priklau so išimtina i vokiečių komp etencijai.789
Karinėse-policinėse struktūrose bu vo atvejt \, kai policininkai a tsisaky davo dalyvauti žudynėse. Joniškyje vieto s būrio va da s ve terinarijo s
felčeris, šaulys, organizavęs sukilė lių-parti za nų būri, Pilyponis, atsisakė
sušaud yti žydus ir neleido vy kd yti akcijos. m Vilkaviškyje bu vo olicininkų, kurie suimtiems žyda~J eisdavo-pm,-egt~ Policmmkas Petra iti s, pamatęs šaud ymus, surad o prie žas ti ir pa siprašė atleidžiamas iš tarnybos, nor s
be rimtos priežasties to bu vo neįmanoma pad aryti. 791Trakų nuovado s p olicijos viršini nkas Kazimieras Čaplikas 11 dienų slapstė iš geto pabėgusį
siuvėją Basą, Čaplikas ir kitas policininkas Juo zas Rimkus siuvo s i pas Basą rūbu s, abu slėpė žydo karvę. Saugumiečiai abu policininkus suėmė ir
nu gabeno į Vil~ių SD žinion. 792 Pat s K. Čaplikas, išlikęs gyvas, tai patvirti na atsiminimuo se, jis, be to, rašė, kad jis su vietos teisėju J anuška ir tardytoju Balčiūnu išgelbėjo vietos gydytoją Kovalski, padedant geto policijai, taip
pat žydų ta utybės brolius Bunevičius ir vieno iš jų sužadėtinę. Apskrities
viršininkui Mečinskui paliepus Vilniaus gebietskomisaro H. Wulfo va rdu
sušaud yti Trakų geto žyd u s atsisakė tai padaryti , buvo suimtas, bet jam
pavyko iš nelaisvės ištrūkti.m
Nacių Vokietijos okupaciniam režimui dedant v isas pastangas izo liuoti žyd us nuo lietuvių visuomenės, grasinant gyventojams už pagalbą
žyda ms žiauriausiomis bausmėmis (1941 m. rugpjūti Marijampolėje paskelbtas įsakymas, kad apskri ties viršininkas baus asmenis, sugautus pristatant maisto produktus žy dam s bauda iki 1000 rublių arba įkalinimu
viene riems metams darbo stovyk loje 794 ) v isiškai izoliuoti žydų nepavyko
1941 m. spalio 14 d. Kaun o mies to komisaras Crameris skelbime Nr. 35 dėl

Valentinas Brandiša uskas. Holok aus tas Lietuvoje: i storiogra finė situ aci ja ir
/ / LKMAM. T. 14, p. 151.
790
Jono Paka lnio parodymai 1949 m. // LVOA. F. 3377. Ap . 55. B. 124 . L. 45:
Br. Špokevičiaus parodymai 1956 m . // Ten pa t, l. 29.
191
St. Čėsnos paro dymai // LVOA. F. l. Ap. l. B. 97. L. 71- 72.
m Trakų policijos vado 1941 m . spa lio 25 d. pran eši mai lietuv ių saug um o policijos viršininkui Traku ose// CVA. F. R-500 . Ap. 1. B. 4. L. 702-703. Dėkoju
R. Zizui už nuorod ą į šaltinį .
793
Kazimieras Čaplikas. Saugoja u žmonių gyvybę ir turtą, p . 138- 139,140.
" ' Iš visos Lietu vos// Į Laisvę. 1941 08 19 Nr . 49, p . 3.
189
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santykiq s u žy dais konstatavo , kad beveik kasdi en einantiems iš geto i
darbovietę žydams ir atgal grįžtantiems pa sise ka u žmegz ti ryši us su pavie nia is asme nim is, todėl jis uždraudė visie ms ne žydų tautybės gyven tojams p a laikyti bet kokius sa ntykiu s su žydų tautybės gyven tojais, draud ž ia mi n e t p apras ti pasikalbėj i mai su ja is, pardavi nėti , kei ·s ti arba
dovanoti žy dam s m ais to produktu s ar šiaip preke s. Vo kiečių poli cijos ir
lietuvių pagalbinės p olicijos pareigūnai turi užki rsti kelią be t koki am artėjimui tarp žyd ų ir nežydų gyventojų, grasinama griežtomis bausmėmis
u ž neklausymą. 795
Gyventojų neigiama opinija apie nacių talkinin ku s-žud ikus tačiau
yra aiški ir iš sukurto termino „žydša ud ys", jie bu vo vis u otinai smerkiami,
pajuokiami , vad inami žydmušiai s, žydsmaug iais ir žmogžudžiais, juo s kaltino bažnyčiose kunigai , jaunimo vakaruškose ir su eigose jie n ere tai ga u davo klausimą: ,,Kokiu kostiumu šiandien apsivi lkęs, ar tik r,e Maušo s ... " 796
Kaun o gyventojams buv o plačiai ži nomi žydų šaud ymo fakta i, ap ie ju os
bu vo plačiai kalbama ir nepritariama. Buvo sakoma, kad galėjo žy du s priversti dirbti , bet ne ša udyt i. Visi buvo pasipiktinę vokiečia is. 797 Pasvalyje
visuomenė bu vo labai pasibaisėjusi žydų šaudymais , nes d au gelis artimai
su žy dai s mie s te draugav o, sko linda vosi pini gus, prekes , buvo gerų žyd ų
gydytojų, advokatų. Tač iau vieša i protestuoti prieš šaudymus liet u viai b ijojo.798Joni škio gyventojas Z. Blynu i pasakojo , kad kaimiečiams su nku apsiprasti su žydų skerdynėmis, tai daro slegia nt i įspūdi, nes kaime „žydų
teroras [sovietmečiu - A. E.] nesiautė". Sakė, ka d geriau žyd us va rytų i darbus , o šaudytq tik komunistus. 799
Netgi labiausiai naciam s simpati jas reiškusi Lietuv ių nacionalistų
partija 1941 m . pabaigoje suprato nacių reži m o Lietuvoje esmę ir grės mę
visai,Iietuviq tautai , piktinosi , kad „p raveda ma s žydq likv id avi m as iš Lietuvo s teritorijo s sukėlė lietu v it\ taut os masėse nu steb imo ir pasibodėjimo
jausmą. Tą jausmą gilina girdimi fak tai, kad da ug kartų buvo filmuojami ir
fotografuojami v ien tik esą lie tu via i-t va rkyto ja i (t.y. šaudytojai - A. E.).
Lietuviai mano , kad dar iki šiolei neišemigravę Lietuvo s žy d ai galėtų būti
795

Į Laisvę. 1941 10 14 d . N r. 97, p. 4.

796 J. Ba šč iulio
191

atsiminimai 1944 m. // LVOA. F. 3377. Ap . 53. B. 285. L. 25.
Iš L. Sodna ičio parodymt1 / / LVOA. F. 16895. Ap. 2. B. 186. L. 31.
798
A . Oginto parod y mai // LVOA. F. l. Ap. l. B.100. L. 1-2.
799 Iš Z. Blyno di enoraščio// LVOA . F. 3377. Ap . 55. B. 39. L. 103-104.
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sėkmingai panaudoti kaip darbo j ėga atstat ymo d arb ams su griau toje Gudijoje ir Rusijoje".800Taip mąstė ir rašė iš lietuvių pusės vieni did ži ausių
na cizmo simpa tikq, gailėdami, teisybę pa sa kius, daug iau ne savo p iliečiq žyd q, o nusikal tėliais daromq lietuviq ir išvežamo i Reichą Liet uvo s

žydq turto.
1942 m. lapkričio 14 d. Kazys Grinius , Mykola s Krupavičius ir Jonas Aleksa pasirašė memorandumą, adresuotą Reicho generaliniam komisarui Adrianui Rentelnui , kuriame buvo įtrauktas ir prote sta s dėl žyd q
žudyniq , pasakant , kad lietuvių tauta „nepri taria priemonėms, ta ikomoms
Lietuvos žydams". 801M. Krupavičius, J. Aleksa buvo suim ti ir ištr em ti i
Vokietiją, K. Grinius dėl senyvo amžiaus ištremtas i provinciją netoli Mar ijampolės. Kadangi memorandumą Rent elnu i autoriai pasiuntė ir v isiems
generaliniams tarėjams, apie ji sužinojo Lietuvos visuomenė, jis bu vo gerai
įvertintas pogrindžio spaudoje, žinios pasiekė ir užsienj .802
Žydų tragedijos faktai, dėl suprantamq priežasčių netikslūs, bu vo
perdu oti i užsienį. Ryšys su užsieniu buvo nustatytas per Antaną Valiuk ė
ną, ku ris, gyve ndama s Berlyne, per švedų karo atašė pulk. Carl H. JulinDanfeltą, persiųsdavo pogrindžio ir savo paties surinktus duomenis i Vakarus. 1941 m. rugpjūčio 7 d. pranešime A. Valiukėnas rašė, kad Lie tu vos
žyd ai telkiami itri s vietas- Vilniuje, Kaun e ir Žagarėje, kur steigia mi geta i.
Vilniuje liko 50 000 žyd ų. Kaune jvairiais duomenimi s išžu d yta nuo 8 000
iki 13 000 žydų. ,,Tačiau viena aišku, kad provincijoje, t.y. provincijos m iesteliuose, nė vieno žydo nebegalima sutikti . Daugelis žydų, ypač vyrq, pasitraukė bei pabėgo su rusų raudonąja armija. Kaip bus pasielgta su žydai s,
daba r sut elkiamai s iminėtus getus, tu o tarpu dar niek o tikro nėra paai škėję." 803 Kitame, 1941 m. gru od žio-1942 m . kovo mėn . datu ota me pran ešime, A. Valiukėnas aprašė vokiečių civilinės admini stracijos jvedimą ir
600

•

01
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Metmenys Lietuvių nacionalistų partijos ruo šiamo Pro m emoria Reicho vyria usybei Berlyne // CVA. F. R-1520. Ap. l. B. 2. L. 2-17; Doku men tas publtk~otas: Laisvės kovų archyvas. T.12. Vyr. Redaktorė Dalia Kuody tė. Kau n as : Lietuvos politkalinių ir tremtiniq sąjunga . Isto rijos sekci ja, 1994, p. 182- 195.
Stanislovas Buchavec kas. K. Gr iniaus antinacinė veikla 1941- 1944 m .// L,tuanistica, 1993 Nr . 2 (14), p. 84-91.
Ten pat, p. 86- 87. Straipsnio pabaigoje S. Buchav eckas pas kelbė ir memorandumo tek stą bei A. Rent elno atsakymą .
. .
Bronius Nemickas. Iš vokiečių paverg tosios Lietuv os. Trys An tano Valtukeno
pranešimai demokratiniam užsieniu i / / Naujoji vilt is. 1986 Nr. 11, p .65.
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api bftdi no vokieči q plan us Lietuvoj e, kurių pir mu oju įrašė: žydq naikinimas. ,,Tai yra žiauriau sias dal ykas. Sveikas žmog aus protas negali suprasti, kas Lietu voje vyk sta su žyd ais. Ir joks žmogus anksčiau nebfttų prileidęs,
kad tai galėtq ivykt i XX amžiuje < .. . > Vokiečit1 elgesys su Lietuvos žydais
neapsakomas kasdieninės kalbos sąvokomis, žiau resnis už pačią žiaury bę, begėdiškesnis už pati begėdiškumą."804 Jis rašė, kad jei man ysi me, kad

2000 Lietuvo s žydų pabėgo į Rusiją, ta i vokiečių vykdomosios ins tit ucijos
per 9 mėnesius išžudė daugiau kaip 170 000 žmonių, liko vos 30 000 žydą
kad naci onal socializ mas, matyt, žiftri į fizin i žydų
tautos naikinimą Eur opoje kaip i švenčiausią savo užda vinj, kurio pagrin Valiukėnas pabrėžė,

das yra

rasinė ideol og ija. Tačiau Lietuvoje žydų naiki nima s

tur i ir kitą pr as-

mę. 90

proc . Lietuvos žydų gyveno miestu ose, žydai buv o ir pramon inkai,
pirkliai, bank in in kai, namų savi nink ai, todėl žydų naikinimu vokiečių administracija siekia paimti į savo ran kas Lietuvos pramonę, prekybą , na mus, o Lietu vos miestus germanizuoti. Taigi, - pabrėžė au tor ius, - vokiečiq
naik inimo po litika nukreipta ne tik pr ieš žyd us, bet ir prieš lietuvių tautą .
„Lie tu viq taut a įžve lgia šio p lano vyk dymo prasmę ir labai baimina si dėl
savo ateities." Mat civilinė adm inistracija prad ėjo lietuvių inteligentijos
~aikinimą, kuri Valiukėnas laikė antruoju oku pantq planu Lietuvoje .805
Dide sni s dėmesys žydų pa d ėčiai paaiškint inas ir tuo, kad būtent
žu dyniq metu kilo pasipik tinimas žudik ais ir žu dynėmis, kad paaiškėjo,
jog slo pin a ma lietuv iq tautos kultūra, ekonomika pavedama naci ų karo
mašino s naud ai . Savivalda , anot J. Mah1lionio, pasirodė esanti be turini o ir
be teisinės galios. Generali n iai tarėjai tapo tik įvykiq registra toriais. Jie nieko gero savo kraš tu i nepadarė: l) bolševikt1 nacionalizaci ja nepanaikinta ;
2) ftkis vok iškq bendroviq žinio je; 3) ban kai likvid u oti; 4) kėsinamasi par du oti buvu siq akcinių bendroviq turtus ; 5) gyve ntojtl , ypatingai mie stq ,
padėtis vis sunkėja dėl stokos mais to, butq , kuro ; 6) ūkininkai prekitl ne gauna ir yra priversti spekuliuoti; 7) spauda ir kultftrinis gyvenimas suvaržytas, knygų n eleidžiama spa usdinti ; 8) lieh1viams emigrantams (umsiedleriams) į Lietuvą grįžti neleidžiama.
804

806

Ten pat , p. 68.
68.
806 Jona s Mat u lionis . Neramios dieno s, P· 194.

°'Ten pa t, p.
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Lietuvių antinacinė rezistenc ija, apimdama

Galima stebėti, - rašė nacis, - kad miesto ir priemiesčių gyventojai

vis plate sniu s visuom e-

nės sluoksnius, darė poveiki ir generaliniams tarėjams, ir ad mini straci ja i,
varyta agitacija palikt i batal ionu s grjžtančių a tos togo ms i Lietuvą karių
tarpe , augo dezertyravima s iš batalionų. 1943 m. bir želio 15 d. pogrindinio
laikraščio „ epriklausoma Lietuva " pirmajame pu slapyje pa skel btam e
straipsnyje „Dvejos ska ud žiosios metinės" taip rašo ma :
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pagal sena s pa žinti s aprūpina žydus maistu. Tikrinant žydų kolonas bu vo
nu stat yta labai aiškių toki o pobūdžio faktų. Kaip gali atsit ikti, kad žydai ir
žydės iš darb o kolonų už eina i lietuvių namus ir su jais elgiasi kaip su
lygiai s? Užuot juos išmetę lauk, su jais plepama ir dargi prekiauja.
Dar labia u smerk tina valstiečių prekyba priemiesčiuose. Kai paklausi
ar jis turi produktų arba vaisių, jis išsisuka nuo atsak ym o, o

valstiečio,
„ Vokiečiai

rado mus brendusius „savara nkiška i" valdy tis, suteikė
... Kraštas tuoj ją ėmė savismauga vadi nti, ir ne be pagri ndo , nes
vokiečiai užsavivaldą stengia si ir mums bent dalį savo nusika ltimų užkra uti, mus sukompr omituoti užsieny, o viduj vienus su kitais lietuvius supjudyti. Mat, jei bolševikai naudojosi prieš lietuviu s ko muni slais , rusais atvykė
liais ir nelietuviais Lietuvos gyventojais, nors ir įveld avo lietuviško elemento,
bet nežinomo, be vardų - tai vokiečia i atsargumo sum et imais stengiasi panaudoti lietuvių ranka s savo nešvariems darbam s pridengti. Tai matyti kiekviename žingsn y. Vokiečiai jau pačioje pr adž ioje išreikalauja iš Laikinosio s
vyriausybės priimti jstatymus prieš žydus, kad juos galėh.1 šaudyti; išspaudė
iš Vilniaus komiteto parašą, kad būtų „teisinis " pagrindas už vieną žuvusi
vokieti kareivi sušaudyti tam tikras Lietuvos gyven tojq skai čius; pasisamdė
žydam s šaudyti kriminalistus , bet lietuvius [ ... ] Visur vokiečiai sten giasi sudaryti jspūdi, kad tai pačių lietuvių darbas ir reikalas ". 807
savivaldą

Pogrind žio spauda sudarė tam tikrą a tsv arą - naciq varyta visomis
kelis metus priešbolševikinė-antižydiška psichozė nepadėjo - pagalba žydam s buvo teikiam a. Nepaisan t aktyvios an tižydiškos
nacių propa gandos, iš okupacinės valdžios 1943 m. liepos mėnesi ištrf1ko
nacių piktas straipsnis „Ateities" laikraštyje. Jame Kauno sr ities gebietskomisaras A. Lentzenas rašė, kad, deja , dar iki šiol Kaune ir apskrityje matosi
Izraelio nagai. Vos tik pažvelgusi miesto gyvenimo reiškinius, kuomet žydų kolonos grįžta i getą, vyks ta neįtikėtini dalykai . Jis pats stebėjo, kaip
elegantiškai apsirengusi ponia, lietuvė, pri sia rtino prie kolonos, pa sv eiki no kažkokį žydą, su neabejotinu širdingumu spa udė jam ranką ir kalbėjosi
su juo . Lentzenas nutraukė tą pokalbį. Žydas greitai pabėgo, o moteris sumišo ir pasistengė pasprukti.
priemonėmis net

Dvejos skaudžio s metinės / / Nepriklau soma Lietuva. 1943 m . bir želio 15 d .

8111

žydams pardu oda su pasitenkinimu . Tai ypat inga draugystė. Pasakyk man ,
kas tavo drauga s, aš pa sakysi u kas tu . Aš pasiūlyčiau, kad tiems, kas sueina j santykius su žydais , pa laiko ju os arba stengia si turėti su jais ryši,
prikabintų jiems žva igždę su užrašu „žy dq tarna s" , - rašė gebietsko misaras A. Lentz enas .808 Daugelis lietuvių padėjo žydams, nep rašydam i už tai
atsilyg inti , dar viena kliūtis gelbėti žydus buvo dau gelio žmonių konspiracijos griež tumo nep aisymas, už ką tekdavo bran giai sumo kėti.
Vytas Vaitku s už pagalbą žyd ams buvo sušaud ytas, Vytautas Juodka už žydų slėpimą sušaud ytas su dviem žydėm drauge , Bronius Jocys
žuvo IX forte, Vytautas Kadzevičius - suša ud ytas, visa Kerzų šeima už tą
patį sušaudyta. 809 J. Rimašausko su rink tais duomen imis, už žydų slėpimą
buvo suimti ir getapininkų sušaudyti drauge su jų globotais žydų tautybės
piliečiais: kaunietis Jablon skis, Jonavos valsčiaus gyventojas Koženiauskas (sušaudytas 1942 m. spalio m ėnesi), Kidul ių valsčiuje Kazys Markevičius, betygalietis Miniotas , kaunietis Ming aila, raseinietė Jasaitienė, Šakių
valsč iuje tėvas ir sfmus Maizer iai, Salako gyvento jas Rad zev ičius, Pabradės valsčiaus ūkininkas

Simas Rinkevičius, Gelgaudiškio gyve nt ojas Vy~
tautas Žakavičius ir daugelis kitų. Vien J. Rimaša usk o duomenimis, apie
penkia sdešimt lietuvi11 iš įvairiq Lietuvo s vietų buvo už žydų slėpimą suimti , įkalinti . 81 0
Daug žydų gelbėjimo faktų suregis travo sovietų daliniai , NKVD , kai
išgelbėti žydai pranešda vo jiems apie savo geradarius. Didelė grupė, apie

808

KHnra , e. 273.
Michaila s Erenburga s. Naci11aukų gelbėjimo Lietuvoje specifika (1941- 1944)
/ / Atminties dieno s. The Days of Memory. Tarptautinė konferenc ija, s kirta
Vilniaus ge to sunaikinimo 50-čiui 1993 m. sp alio mėn. 11- 16 d. - Vilnius: Baltos lanko s, 1995, p. 432.
810 / Jonas Rimašauskas / Žydai neprik lausomos Lietuv os gyveni me, p. 1317.
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20 šeimų, o su jų šeimos nariais apie šim tas žmonių Žemaitijoje - ūkinin
kai, inteligentai , kunigai, tarp jų buvo ir Alsėdžitt policijo s viršininkas_
išgeibėjo devynias žydų šeimas - iš viso 26 žmo ne s.811 Kiekvieną ištiestą
pagalbos ranką žydams stropia i fiksavo nauja okupacinė sovie tq valdžia,
kurios dokumenh1ose taip pat gerai atsispindi žyd tt gelbėjimo pastangos. m
Gelbėjimo faktai leidžia teigti, kad palaipsniui susidarydavo
artimų žmonių grupės, kuriose ryškiai dominavo kunigai, vienuoliai ir vienuolės, ūkininkai, geibėjimui panaudodami vaikų namus ir prieglaudas,
vienuolynų pastatus. Tai bu vo nedidelės ir neformalios gelbėtojų organizacijos, neskaitant pavienių asmenų. Gelbėjimas iš getq buvo nepaprastai sudėtingas dal ykas, nes žydų vaikai, pabuvę ten, jau gerai nemokėjo
lietuvių kalbos - kalbėjo tik žydiškai, jie sunkiai pritapdavo prie gelbėto
jų, kuriuos turėdavo vadinti savo tėvais , daugelis buvo tamsaus gymio,
reikėdavo parūpinti gimimo metrikus, asmens dokumentus suaugusiems
asmenimis, gauti savivaldybės dokumentų blankus, mirusių žmonių pasus ir panašiai. 813 Iš getų noriau buvo gelbėjamos mergaitės, nes berniukus esant žydais buvo lengva pažinti iš apipjaustymo fakto. Nelengva
buvo geto kalinėms skirtis su savo vaikais, buvo atvejų, kai jau paimtus iš
getų vaik us , išsiilgusios , atsiimdavo, juos reikėjo atiduoti auginti ir nepažjstamiem s žmonėms. Ir lietuviai, ir žydai nemokėjo konspiracijos, tai atėjo su laiku, reikėjo išmokti. Kai kurie žydai, nemokėdami gerai lietuviškai, negalėjo būti legalizuoti kaip lietuviai, tad kliudė ir dar esantis kalbos
barjera s, tamse snis gymis.
Istorikas Juozas Jurginis parūpino pasą ir surado slapstymosi vietą
Vilniaus universiteto chemijos fakulteto asistentui Jakovui Žimauskui, gavo
pasus visai dr. Epšteino šeimai, nor s jie ir žuvo, pavėlavę išeiti iš geto, pas
save l aikė mergaitę iš Kauno geto, atvykusią su Irenos Nacevičiūtės pasu.
Jis apgyvendino ją pas aktorę M. Mironaitę, kur ši išbuvo 2 metus kaip
tarnaitė, vėlia u išvyko i Vokietiją kaip lietuvė-darbininkė. Jurginis, dirbdamas „ Lietūkyje", už kyšius pirkdavo pa s Arbeitsamto tarnautojus geltonus
Grun skis . Kaip lietuviai gelbėjo žydus: pasakoja NKVD dokumentas / / Lietu vos aidas. 1992 m. balandžio 30 d.
"' Leonora Kalasauskienė, Laima Breslavskienė. Ištiesę pagalbos ranką / / Lietuvos aidas . 1992 m. gegužės 13 d.
au Kultūros barai. 2000 N r. 8/9, p. 99-100.
811 Eugeniju s
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pažymėjimus

ir parūpino juos Engertienei, seser ims Embergaitėms, o per
dr. Epšteiną dar septyniems persekio jamiem s žydams. 814
Buvęs Lietuvos kariuomenės majoras su žmona Panemunėje slėpė
žydus, padėjo iš viso 49-iems geto kaliniams. 815 Gelbėjo ir aukš ti valdini nkai. Kazys Kasakai tis, socialinio aprūpinimo departament o dir ektoriu s, per
apskričių jstaigų patikimu s vedėjus išgelbėi·o Kauno tabako fabriko savi1\J'-'' , l
ninko sūnq Chaimą Zeve (g. 1943 m.) ir giminaitę Elia Griliches (g.1933 m),
. <,
• t\'
l l l
kuriuos prie jo įstaigos durų atvedė ir palik o nepažįstama moteri s (Kasa- ' 6
,
kaitis rūpinosi vaikų ir senelių prieg laudomis ). Įstaigos tarnauto ja i ir pa- ~ (C ~ IĮ
šaliniai žmonės pradėjo kalbėti „žydukai, žydukai ", nes vaikai bu vo tamA
saus gymio. Kasakaitis nusivedė vaikusi kabinetą, ten jie pasisakė esą Sa!
Zeve vaikai ir prašė juos gelbėti. Kasakaitis juos paslėpė Čiobiškio vaikų
prieglaudoje, apie 40 km nuo Ukmergės. Tačiau saugumas gavo skundą ir
Kasakaičiui teko su U kmergės saugumiečiais vykti j vietą, kur buvo slep iami vaikai. Pamatę lipant Kasakaitj iš sunkvežimio vaikai pradėjo šaukt i:
,,Inspektoriau , gelbėki mus". Policija juos uždarė i saugumo kalėjimą, tačiau Ukmergės saugumo viršininkas ir jo pavaduotojas , rizikuodami , kad
tokį faktą gali žinoti ir gestapas, vaikus išlaisvino ir jie buvo patalpinti
Ukmergės seneliq prieglaudo je, vėliau, viskam nurimus, vėl perkelti i Čiobiški, kur ir sulaukė karo pabaigos ir išvyko i JAV.816
Gelbėdami savo gyvybe rizika vo dešimtys lietuvių šeimų. Jauno vyro, pasiturinčio iki karo Rietavo pir klio sūnaus Natano Kaco, išgelbėjimas
taip pat turėjo jtraukti į tai ne vieną šeimą, tai kai kuriems žmonėms kainavo gyvybes. Apie tai išgelbėtasis rašo savo atsiminimq knygoje. 817
Vienos žydq šeimos gelbėjimui reikėjo keliolikos žmonių didvyriškų
rizikos, pasiaukojimo. Nors Aba Gefenas savo knygoje „Defying

pastangų,

8
"

Nežinomo žy do raštas / / CVA. F. R-1390. Ap . 2. B. 4. L. 3.
Rachel Eisenstadt. Journ ey through the Holocaust. - Rankrašti s: JAV Holo ka us to memorialinio muziejaus biblioteka, 1986, p. 47.
816 Stepas Jakubick as. Ar žydai turi pagrind ą kaltinti lietuvit1 tautą? / / Laisvo ji
Lietuva (Chicago), 1977 m. bi rže lio 2 d . Šiuos faktu s patvirtinantį d oku mentą K. Kasakaitis gavo iš Žydų cen trin io komiteto Miunchen e 1948 m . rugpjū
čio 4 d .
817
Nathan Katz . Teach us to count our day s. A story of survival , sacrifi ce and
succe ss. - Cranburry , NJ: Comwall Books, 1999. 2001 m. šis darba s autoriau s
lėšomis išle istas lietuviškai ir išdal inta s Lietuvo s mokykl oms.
815
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the Holocaust "818 demonstruoja neigiamą nusistatymą lietuvių atžvilgiu
apskritai , tačiau jis taip pat pamini keliolika žmonit1, kurie išgelbėjo ji ir jo
broli, kitus žydus ir slapstė visus keturis karo metus. Aba Vainšteino (Izraelyje pakeitė pavardę ir tapo Gefenu ) memuarai, parašyti pagal karo metų
dienora šti, jo išgyvenimai nepaprastai autentiški , atspindi laiko dvasią,
sunaikinimo baimę ir žydq tragedijos mastą, jie rodo, kiek daug šeimų,
žmonių reikėjo, kad būtų išgelb.ėti du jauni žydai.
Žydų ir gelbėjusių lietuvi11likimai buvo susipyn ę, kaip ir tūkstan
čiai kitų. Viktorija Sakaitė ir kiti Vilniaus žydų Gaono muziejaus darbuotojai 2001 m. pradžioje buvo suregistravę 2700 Lietuvos žmonių, eve ntualiai
ne mažiau tiek lietuvių šeimų, gelbėjusių žydus. 819
Ne viskas taip sklandžiai sekėsi kitiems gelbėtojams. Viena kaunietė Berta ir jos draugas sutiko slėpti žydų berniuką už 2000 JAV dolerių ir
porą kostiumų . Viskas sekėsi gerai, kai vieną dieną, namuose užrakintas
vaikas, nesant suaugusių, sugebėjo išeiti į kiemą ir pradėjo su sutikt ais
vaikais k albėti jidiš - gete jis negalėjo mokėti lietuviškai. Vaikai pasakė
tėvams sutikę keista kalba šnekantį vaiką. Jų tėvas, policininkas, laimė,
pasitaikė neblogas žmogus ir perspėjo Bertą klausy ti vokiečių nurodymų ir
neslėpti žydų vaikų. Bertai grąžinant berniuką į getą, sargybinis, pamatęs
, ją, pradėjo šaudyti. Vėliau berniuką iš geto paėmė ir globojo kita lietuvė
Liucija, nereikalaudama jokių pinigų. 820
,ei \ Tačiau buvo žmonių, kurie iš žydų reikalaudavo užmokesčio už
QC)
pagalbą.
Dar blogiau , kai už gautu s pinigus, daiktus bu vo atsilyginama
_(i.f'v
'-Y'(\
žiauria apgavyste. Dovydas Garkanskas, Kauno geto kalinys, per Rachilę
__.... Šapyraitę-Garienę 1944 m. pavasari susirado Ievą Kevėlytę, sutardamas,
kad ši paims ir saugo s jo dukrytę už atlyginimą pinigais ir daiktais. Paėmu
si vaiką ir pinigus , Kevėlytė ilgam dingo, nors ir buvo žadėjusi pranešti, ar
laimingai mergaitė bus nuvežta į kaimą. Vietoje Kevėlytės, pasirodė dvi jos
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sesery s ir pareikalavo sumokėti 100 au kso rub liq ir 500 reichsma rkiq, neva
mergaitės gydymui. Tėv ui nesutiku s, vėl iau pasi rodė ir I. Kėvelytė, nepatenkinta, kad ses ery s sužinojo jos paslaptį ir paai škino, kad mergaitė buvo
susirg usi. Gavusi dar pinigq , I. Kevėlytė pažadėjo vaiką grąžinti, tačiau
netrukus Garkan skas turėjo dingti iš geto - kaip ant ifašistini o pogrind žio
nariui jam grėsė arešta s. Jo žmona ir jis pats rado globą Juo zo Laucevičiaus
iš Zapyškio valsčiaus Krušinskų kaimo namuo se, tačiau ir šis žmogu s nega lėjo rusti paslėpto vaiko Kevėlytės nur odytu adre su. Tik 1944 m. rugsėjo
mėnesi Garkanskai sužino jo, kad viena moteri s paliko mergaitę prie miško
Garliavos valsčiuje, kad mergaitė vėliau pateko į policijos rankas. Vietiniai
gyven tojai, pamatę parodytą nuotrauką ir pažinę mergaitę, papasakojo , kad
kartą prie miško jie pastebėjo moteri , paskui kurią bėgo mergaitė, moteris
nuėjusi, mergaitė likusi viena. Užėjusi pas kaimo gyventojus prašyti valgyti, ji buvusi vietinio gyventojo nuve žta į p oliciją, ją laikė kelias dienas d aboklės sargas, po to policija išvežė ją iš Garliavos į Kauną ir daugiau apie ją
niekas jokių žinių negal ėjo tėvams suteikti. 821
Vykstan t karui sąjungininkai ir Maskva gavo žiniq , ką naciai išdarinėja su žydais, tačiau jokit1 veiksmq nesiėmė . 1942 m. visi sąjungininkai
turėjo informaciją, kad ateina Europos žydq žud ymo valanda , tačiau niekas nieko nedarė, net amerikiečiai, matyt , negalėjo patikėti, kad žydų naikinimas vyks iš tikrųjų taip žiauriai ir negailes tingai. Tik 1942 m. pabaigoje
Londonas ir Vašingtonas viešai pasmerkė masines žudynes. Tuo metu tūks
tančiai žyd q žuvo dujų kamerose , o britai neatleido kietos imigracijos į
Palestiną suvaržymų polit ikos. 1943 m. spalį rumunai pasiūlė sąjunginin
kam s priimti 70 000 Transnistrijos žyd11Palestinoje , tačiau nei Anglija , nei
JAV nesureagavo.
1943 m. balandi Britanij a ir JAV sukvietė Bermud11 konferenciją
pabėgėlių reikalams. Ji vyko Varšuvos geto sukilimo dienomis. Nutarta padėti vos 20 000 pabėgėliq, iš kurit1 ketvirtis buvo žydai. Sąjungininkai nebombardavo Osvencimo, nes tai, neva , nekarinis objektas. SSRS pareiškė,

o'

811Aba Gefen. Defying

the Holocaust. A Diplomat' s rep ort . - San Bernardino: The
Borgo Press, 1993, p. 25-71. Šios knygos ke lis skyriu s sudaro A. Gefeno slap stymosi metais rašytas dien oraštis. Dienor aštis, kaip unikalus dokumen tas,
išleistas daugeliu kalbų. Angliškai žr .: Aba Gefen . Hop e in darkness. - New
York: Holocau st Library , 1984.
819 Viktorija Sakaitė. Žydų gelbėjimas// Genocidas ir rezistencija, 1998. Nr. 2, p. 81.
'1Jl Rachel Eisenstadt . Journey through the Holocau st. - Rankra štis : JAV Hol okausto memorialinio muziejaus biblioteka, 1986, p. 48, 54.

kad žydų padėtį pakeis tik galutinė pergalė prieš Vokietiją.

811

o

Dovydo Ga rkansko 1945. V. 18 d. par eiškimas Kauno mie sto prokurorui
CVA. F. R- 1390. Ap. 2. B. 48. L. 1- 5.
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1944m. liepos 12 d. likę gyvi aštuoni tūkstančiai Kauno ge to kaliniq
buvo išgabenti i Štuthofo koncentracijos stovyklą, prieš ta i kelis šimtu s nužu dant , o getą padegant. Rašy tojas Balys Sruoga savo romane „Dievq miškas" rašė, kad lietuvių inteligentai , kalinami Štuthofo stovykloje , vieną dieną pamatė čia atvežtas Kau no geto kalines . Liepos 15 d ., kai Raudonoji
armija priartėjo prie vienintelio gyvo geto Šiauliuose, ketur i tūkstančiai vietos žydų ir dar trys tūkstančiai iš darbo stovyklt1 Panevėžyje ir Joni škyje,
a tvarytų i Šiaulius, buvo susodinti i traukini ir nuv ež ti į Štuthofą ir kit as
stovyk las Rytų Prūsijoje. Šimta s likusių Šiauliu ose žy dq buv o sušaudy ti.
Miestas buvo išlaisvintas nuo vokiečių kariu omenės po 12 dienų . 822
1944 m. balandžio 29 d . amerikiečia i ižengė i Dacha u koncentracijos stovyk los teritoriją. lydėję kariškius žurna listai buvo sukrėsti, kaip ir
Buchenvalde arba Belzene, išvydę tai, kas atsivėrė prieš jų akis. Semas Goldsm ithas, žydas iš Lietuvos, a tvykęs i Britaniją prie š karą, pamatė ant bėgių
traukini su penkiasdešimčia vagonų, pilnq lavonų, prikrautq kaip med ž io
šakų. Prie krematoriumo vėl krūvos lavonų. Stovykloje iš 33 000 li kę gyv i
2539 žydai, beveik visi Lietuvos žydai, buvę Slobodkės geto Kaune kaliniai.
Goldsmithas tarp j ų rado kai kuriuos draugus, kurie su juo lankė mokyklą,
kurie buvo drauge Macabi draugijos nariai. Čia buv o netgi Semo Kauno
dienų gydytojas, kuris pagarbiai paspaudė Semo rank as ir pa siteir avo apie
jo sveikatą .
Keli tūkstančiai likusių gyvų žyd ų tęsė savo gyvenimą Lie tuvoj e .
Ta.inebuv o lengva. Bu vusi ų aukų išgyvenimus ir s un kų žydų bendru ome n.iniogyvenimo atkūrimą gerai atskleidė S. Atamukas. 823 Jis perteikė pokario metu emigruojančio likusio gyvo žydo jausmus: okupaciją i škentėję Lietuvo s ge tuose, patyrę totalinio naikinimo si aubą, būdami s ioni s tini ų
pažiūrų, daugelis žydų nenorėjo ir negalėjo gyventi Lietu voje. Jie matė, sap navo vien nužudytų žydų kapus , duob es, griovi us, jų nam uose gyve no svetimi žmonės, lietuviai jiem s siete siejosi su ž udikai s824 • Likęs gyvas Kauno
žydas 1944 m. vasa rio 18 d . laiš ke ap ie savo savijautą parašė: ,,Šiuo me tu

Martin Gilbert. The Holoca ust. The Jew ish tr age d y. - S. Fra ncisco : Font a na
Press, 1986, p. 702, 705.
823 Solomonas Atamukas. Lietu vos žydų kelias, p . 287-3 06.
82' Ten pat, p . 192.
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aš bandau eiti i gyvenimą . Kaip sun ku yra va i kščioti žeme, kuri taip yra
permirku si žydų krauju". 825
Lietuvoj e, dėl da ugelio aplinkybių, naciq vykdyto žydq žudymo,
vietos žydų aukų procen tas buvo vienas didžiausi t! Europo je (gyventojų
ska ičia i pate ikti 1938 m. stati stikos duom enimis):
Pagal Hi lberg

Pagal Friese l

Proc.

3 000 000

3 000 000

92

SSRS

700 000

l 200 000

42

Rumunij a

270 000

400 000

47

Čekoslovakija

260 000

270 000

85

Vengrija

180 000

300 000

75

Lietu va

130 000

135 000

90

Jugos lavija

60 000

55 000

73

Grai kija

60 000

56 000

80

Austrija

50 000

65 000

77

Lenkija

Šalti n iai: Paui Rob e rt Magocsi. His tor ical A tlas of East Ce ntrai Eur ope.
Cartographic

de sign by Geoffrey

Pastaba . Duomenys,
čiuoti

J. Matthew

s. - Toronto: TU Pre ss, 1993, p. 164 .

ma tyt , be Vilniau s kra što žydq, kur ie čia p ris ka i-

Len kija i.

Kart ais žuvu siq Lietuvoje minima s didesnis proc entas - 94. Ta ip
D. Levinas. Jis teigia, kad iš 220 000 okupuot oje Lietu voje likusių žydų liko gyvų ne da ugiau kaip lO 000 asmem 1, kurie suda ro 6 procentus žydą 826 Čia neįskaičiuojami SSRSgilum oje likę 15 000 žydų (vien lietuviškoje 16-oje di vizijoje jos gyvavimo prad žioje tarn avo ap ie 6 000 žy dt1,
likę gyv i apie 3000 Lietu voje, apie 6000 likusi tl gyvq mirties stovyk lose
Vokietij oje). Nors D. Lev inas pa teik ia 10 000 likusiq gyvq žydq ska ičit1
skaičiuoja

821

125 Mar tin
826

Gilber t. The Holoca ust. The Jew ish Tragedy, p. 798-799.
Dov Levi n. Trumpa žydq istori ja Lietuvoje, p. 187.
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žydq gelbėjimo ir atm inties įamžinimo skyriuje saugomo s 1057bylos, skirtos žydų gelbėtojams Antrojo pasauli nio karo metai s. Tas skaičius didėja,
randama vis naujų liudijimq, sužinome vis nauja s gelbėtojq pavardes . Žydų mu ziejus gelbėtojus jam žina savo leidiniuo se.831 2001 m. pra džioje valstybini o be nd radar biai paskelbė, jog jie jau suregistra vo daugia u kaip 3000
išgelbėtų žydų, kuriems padėjo 2700 Lietuvos gyventojų. Šie skaičiai negalut iniai - d arbas tęsiamas toliau, pasirodo nauji dokumentai, leidžiamos knygos. 2001 m. pasirodė Dalios Kuodytės ir Rimanto Stankevičiaus
knyga „ Išgelbėję pasaulį ... Žydų gelbėjimas Lietuvoje (1941-1944)", kurioje publikuojami buvusių DP stovyklų gyventojų, vėliau emigravusit\ dau giausiai JAV lietuvių liudijimai apie jiems karo metais Lietuvoje žinomus
žydų gelbėtojus ir išgelbėtuosius.
Pasa ulio teisuolio atmi nimo medaliais ir Garbės raštais (Izraelio Jad
Vašem) Lietuvoje apdovanoti 474 asmenys 832 , šis skaičius artėja prie 500.
Lietuvos apdova noji mu - Žūstančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovano ta 280
Lietuvos piliečių . Tie skaičiai didėja, tačiau kiek didvy r iškumo pa vyzdžių
jau nesugrį žtamai nuėjo i praeiti, nor s ir daug jų suspėjo už fiks uoti savo
knygose Sofija Bin kienė „Ir be ginklo kariai ", Maša Rolnikaitė „Turiu papasako ti", A. Gurevičius833 , tirian t surandama vis daugiau ir daugia u teisuolių pavardžių. Onos Šimaitės, kun. Alfonso Lipniūno, kun . Juozo Stakausko, kun . Broniaus Paukščio, gydy tojų Petro Baublio ir da ugelio ki tų
vardai , kaip asmenybių, išgelbėju sių po kelioliką žmonių ir pasiaukojusių
persekiojamųjų labui, mus žavi savo žygdarbitl didumu ir kuklumu. JlĮ vardai jrašyti Teisuoliq galerijoje auk so raidėmis.

apskritai, vėlgi patvirtindamas, kad tai sudaro 10 proc. nuo 250 000 žydlĮ
Lietuvoje (su Vilniumi)827, tačiau šie duomenys atrodo padidinti - S. Jegelevičius teigia, remdamasis archyviniais du omenimis, jog karo pradžioje v isoje Lietuvoje bu vo 209 000 žydą Sunku net tikėti, kad įvairius pateikiamus skaičius galima bus dokumentuotai patvirtinti. Žiauri tiesa lieka tik ta,
kad Lietuvoje buvo sunaikinta absoliuti dauguma Lietuvos žydą Keli tūks
tanči ai žydų iš Vilniaus pabėgo į Baltaru siją , keli tūkstančiai buvo išvežti
iš Kauno geto į Rygą, dar viena grupė į Estiją ir ten sunaikint a, getlĮ kalini ai
frontui artėjant buvo išvežti i koncentracijos stovyklas Lenkij oje ir Vokietijoje, iš viso iš Lietuvos naciai išvežė, naikindami getus j Estiją, Latviją,
Lenkiją ir Vokietiją apie 40 000 žydų828 , tad reikia pritarti R. Hilbergo nuomonei, kad _!::
ietuvoje buvo sunaikinta apie 165 000 žydų. Skaičių skirtumai
paprastai atsiranda dėl sąvokų, kiek sunaiki nta Lietuvos žydų ir kiek Lietuvos žydų sunaiki nta Lietuvoje, painiojimo.
Naciams pabėgus, iš Lietuvos miškų ir slėptuvių išėjo apie 2-3000
žydų. Dalis grįžo iš Vokietijos ir Lenkijos konclagerių, kiti iš jų nebegrižo ir
išvyko i Izraeli ar JAV. 1945-1946 m. grjžo žy dai iš SSRS gilumos, iš viso
Lietuvoje buvo apie 8-9000 likusių gyvų žydų, 1955-56 m. grįžo ištremti
dar sovietų žydai tremtiniai. Taigi jų skaičius padidėjo iki 15-17000. Maždaug pu sė jų gyveno Lietuvoje ligi atsiradusios galimybės emigruoti j Izraelj.829Dalis pasinaudojo išvyk ti (repa trijuoti) j Lenkiją, kai SSRS ir Lenkija
padarė atitinkamą susitarimą.

Paprastai žydų literatūroje čia užmir štama pridėti Lietuvos žydus,
kurie emigravo į Palesti ną, Pietų Afriką, JAV ir Kanadą 1918-1940 metais ir
nepa teko į holokau sto siaubą. Lietu vos stati st iko s duomenimis, iš nepriklausomos Lietuvos išvyko 7213 žydų j Pietų Afrikos Sąjungą, 5008 i Palestiną ir apie 7000 j JAV ir Kanadą, taigi emigracijos dėka holokausto išvengė
apie 19 000 prieškarinės Lietuvos žydų.830
Duomenų

rinkimas apie Teisuolius, kuri e gelbėjo žydus , turi ir didžiulę auklėjamąją reikšmę. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų mu ziejaus

831

Gyvybę ir duoną nešančios rank os. l sąsiuv inis. Sudarė Michail Erenbu rg ir

Viktorija Sakai tė. - Vilnius : Valstybini s Vilniau s Gaono žyd t\ mu zieju s, 1997. 111 p; 2 są siuvinis. Sudarė Dalija Epšteinaitė ir Vikto rija Sa ka itė. - Viln iu s,
1999. - 133 p.
"' Išgelbėję pa sau li ... , p. 334-340 .
'" A . Gu revičiaus sąrašai. Tt1kstanč iai lietuvi ų , kuri e gelbėjo tflkstančius Lietuvos žyd q Antrojo pasaulinio karo metais . - Vilni us: Protėv it\ kardas, 1999. 188 p.

1127

Ten pat , p . 188.
Bubnys. Vokiečių okupuo ta Lietuv a, p . 208-227.
829
Sara Ginaitė . Žydų tautos tragedijo s Lietuvoje pradžia, p . 37.
,,.
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Abiejų laimingų tėvų paliudijimai

pat virtinti Vilniau s žydų religinės b enpara šais. Kita išsigelbėjusi nu o žūties mot eris J. Perienė perdavė ne tik savo past aba s, bet ir gelbėtojų nuotrauk as, pa skubomi s
va rd ydama geradarius-j os šeimai daug padėjo Vadauskienė, po karo dirbusi medicinos seserimi un iver site to klinikose. Ji bu vo ryšininkė su getu ,
išvedė iš ge to Perienės jaunesnįjį sūneli Aliuką, s urado vyrui ir vyre sniajam sūnui vietą pas savo svaini Tekorių. Ma tutienė 6 mėnesius g lobojo
Perienės šeimą, kai ji buvo slėptuvėje, maitin o, skalbė, net jos vyras apie tai
nežinojo. Penkis mėnesius slapstė Perienę Vasiliauskaitė, gyvenan ti AmaJiuose. Kaunietė Špokaitė-Juodvalkienė kasdien prista tinėjo į getą maisto
produktus, parūpindavo pasus, ieškojo geresnių slaptaviečiq, bu vo suim ta, ją kankino ges tapa s. Trijų asmenų Joffe šeima išsigelbėjo, jais pasirūpi
nus ūkininkų Pupalaigių Kazio ir jo brolio Liudviko , sūnaus Andriaus dė
ka. Juodvalkienė sakė: ,,Kiekvieno žmogaus pareiga padėti nekaltiems
žmonėm s. Mano pagalba žyda ms buvo mano poil s iu". 83;
Žydai rūpinosi gelbėtojais ir emigravę iš Lietuvos i Vakarų Europą,
vėliau Izrealį a r JAV . Vienas iš jų, J. Nemenčikas, tuomet gyvenęs St. Ottilien sanat or ijoje V. Europoje ir Jaukęs leid imo išvykti į Palestiną, savo vaikų globėjams Audėnams838 1946 m. balandžio 23 d. laiške rašė: ,,Ne tur iu
žodžių ir ne žinau , kaip Ponam s u ž visą tą a tsidėkoti . Deja, nedaug žmonių
atsirado mūsų liaudžiai ištiktoje katastrofos va landoje , kur ie buvo ištiesę
pagalbo s rankas . Amžinoji žydų taut a ni ekuome t Tuos Dieviškus žmones
n eužmir š". 839 Jis reiškė didelį norą ne tik moraliai, bet ir materialiai atsidė
koti, prašė dėl to neu žsiga uti , ,,nes mes žinome, kad ne metalo skambesys
paveikė, kad Jūs padarė te ši doriausią ir etiš kiausią pasaulyje darbą" . Tokių laiškų yra nema žai skelb ta, tai dokumentai , bylojantys apie taur ius
žmonių dvasinius san tykius.
Sionistų vadovai Vokietijos DP st ovyklose išplėtojo kampaniją, ragindami likusius gyvus Europos žydu s vykti i Palestiną, po to net 97 procent ai jų pasisakė v yksia nt ys į Pažadėtąją žemę. Davida s Ben-Gurionas,
druomenės pirmininko
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Žydai ir lietuviai po 1944 met11
Išgelbėti

žydai po karo stengėsi, kad jų gelbėtojų vardai būh.1 žinomi, atsidėkodavo jiems kaip galėdami. Apie tai išlikę gyvi žydai ra šydavo
pranešimus sovietiniams pareigūnams, prašydami pažymėti jų gelbėto
jus ."' Šimonas Bastockis 1945 rugpjūčio 25 d. raštu paliudijo, kad Aleksandra Dzevecka iš Užupio išsaugojo jo dukrytę Sulamit Bastocką, kad ši
krikščionė iki tol slėpė pas save berniuką Grišą Šereševski, kuris s u sitiko
su tėvu Beru , dar vieną mergaitę Chajelę. Negalėdama išla iky ti trijų vaikų
Dzevecka trijų mėnesių Bactockytę įtaisė vaikų namuose kaip lietuvę Rūtą
Užupytę ir tėvas ten ją rado sveiką ir žvalią 1944 m. 835
Kitas Vilniaus gyventojas Dovydas Gitelmanas taip p at liudijo, kad
A. Dzevecka , mokytoja, med. sesuo paslėpė jo dukrytę Gitelę, kuriai davė
Terezės-Žanos vardą. ,,Ponia Dzevecka mano vaiką laikė kaip savą. Kai
vaikas pas ją susirgo, ji su tikr a motinos meile ją gydė ir slaugė. Išsigelbėjęs
nuo mirties konclageryje, aš gavau savo va iką sveiką ir linksmą. Savo did eli pasitenkinimą ir dėkingumą šiai moteriai aš, kiek ga lėjau, išreiškiau remdamas ją mater ialiai. Aš prašau žydų bendruomenės arba organizacijas, į
kurias p. Dzevecka kreipsis su pra šymais, ją remti moraliai ir materialiai." 836

'" Fania Feldman ir Reveki Feldman sa vo 1946 06 06 parei škime A. Sniečku i,
J. Pa_leckiui , M. Gedvilu i nurodė, kad Vilniuje Stasės ir Jono Ruzgių šeima
ge lb_
eJo žydu s, padėjo lietu vio Paliuk o žmonai žyd ei, kartu ir kiti em s žydams.
Pas JUOS slapstėsi Marija Petu chov skaja su sūnumi (berniuką, dab ar žinomą
teatrol~gą ir visuomenės veikėją Marką Petuc ha u ską vėliau nuvež ė pa s pažjstamu s l Mažeikius), slėpė Aizenb erg ir jos ma ža metę dukrą // LVOA . F. 3377.
Ap. 55. B. 302. L. l.
"' Š. Bastockio paliudijimo vertim as j lietuvių kalbą / / CV A. F. R-1390 . Ap. 2.
B. 2. L. 2-4 .
,,. Dovydo Gite lmano rašto ver timas / / Ten pat, l. 6.

Per ien ės

laiško vertimas // Ten pat , 8 . 4. L. 6-8 .
žinomas Lietuvos val stiečil1 liaudin inkt1 sąj ungos veikėjas Juozas Audė
na s, buvęs žem ės ūki o mini s tra s, po karo JAV kuri laiką buv o VLIK'o vicepir mininku. Žr. : Lietuvos žy dq klau simu . Dr. Petro Vilei šio žodi s d isku sijose //
Drauga s, 1977 m . kovo 18 d.
839
/ Jonas Rimašauska s/ Žyd ai nepriklau somo s Lietuvos gyvenime , p. 25.
m

' 39 Tai

314

ŽYDAI, LIETUVIAI IR HOLOKAUSTAS

Landsberge, kreipd amasis i išlikusiu s per h olokaustą žy dus, sakė, kad artė
kovoje būtent jie vaidi ns reikalingą vaidmenj. ,,Aš žin au, ką jūs iškentėjote, ir nėra lengva reikalauti to iš jūstĮ, bet jūs esate mil žiniškas faktorius. Jūs esate ne tik neturt ingi asme nys, jūs esa te taip pat politinė jėga." 840
Tačiau visai gre ta, emigracijoje, vyko ir dramatiškesni
jvyk iai. Vokietijoje, kur išvietintų asmenų, arba ka ip ju os angliškai vadino sąjungi
ninkai - OP (disp laced persons) stovy klose s u s itelkė pasitrauku siq į Vakaru s nuo antrosios SSRS okup acijos apie 60 000 lietuvitĮ pabėgėliq. OP
stovyklo se grupavosi pabėgėliai ir išvež ti, ištr emti asmenys iš Lenkijos,
Latvijos, Estijos, Jugoslavijos , nema žai Europo s šalių ž ydų - nuo 1946 iki
1950 m . 165 000 Europos žydų emigravo i kita s ša lis, atsikūrus Izraelio
valstybei vien per 1951 m . 331 594 žy dai išvyko i Izraelio valstybę. 841 Netruku s DP administracijos va dov ai, dau giau sia sąjungininkų kariškiai, pastebėjo, kad tarp įvairių grupių nėra so lidarumo, pasir eišk ia nacionalizmas arba šiaip ta utinė jtampa- ukraini ečiai veržėsi gyventi atskirai, kartu
gyventi negalėjo serbai ir kro atai, taip pat žydai ir lietu viai. 842 JAV ir Kanados kairiojoje spaudoje pasirodė straipsniai , kad daugelis DP buvo ar netgi
yra nacių sekėjai, rašė apie „ ukrainiečių kvislingus", ,, nacių ta lkininkus ".
Netgi vienas prezidento D. Eizenhau erio patarėjų kaltino ba ltus, lenku s ir
ukrainiečius esa nt „naciai s iš prig imtie s." Lietuviams „kliuvo " už da lyvavavimą generolo P. Plechavičiaus organi zuotoje Vietinėje rinktinėje, nors
jos tragi ška tolesne istorija niekas rimtai nesidomėjo - diskutuota , ar latviai
ir estai su savo dalyvavimu Waffen SS, kituos e kariniuose vienetuose savanori škai padėjo vokiečiams, ar buvo priversti tai dary ti, savanoriškumo
įrodymų sur adimas pranašavo nelaimę nešančius rezultatus.
1945 m., M. Janu šausko liudijimu , po maršalo G . Žukovo ir D. Eisen hower io susitikimo , bu vo iškilusi reali grėsmė, kad lietuviai bus deportuojami iš DP s tovy klų į sovietų okupuotą Lietuvą. Dr . Grinbergas (žydų politinių kalinių organizacijos vadovas, turėjęs gerus ryšius su D. Ben-Gurionu)
teigė, kad JAV žy dai daro daug įtakos Baltuosiu ose rūmuose Vašington e,
kad tai neįvyktų. Po kelių dienų Grinberg as pranešė, kad pavojus sumažėjo,
jančioje

"° Peter Nov ick. The Holoca ust in American

Life. - Boston : A Mariner Book, 1999,
p. 78.
'" Mark Wyman. DP s. Europe's Displaced Persons, 1941-195 1. - New York :
Co rnell University, 1998, p. 155.
'" Ten pat, p. 158.
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kad žyd ų lobistai suveikė, netruku s nuo stovyklų buvo nuimtos sus tipr intos amerikiečių sa rgybos. 843 Išeina, kad OP stovyklų lietuviai ir kiti, į kuriuos pre tendavo sovie tai, turi būti dėkingi JAV žyda ms, nes SSRSjų laukė
sunku s kalini ų Sibiro lager iuose likimas.
Tačiau stovyklose san tykiai tarp lietuvių ir žydų nebuvo sklandūs.
Netruku s OP stov yklose pačių lietuvių pastebėta, kad Lietu vos žydų atsto vai, išs igelbėję karo metu ir sąjungininkų išvad uoti iš koncentracijos stovyklų, pradėjo puldinėti įtariamus kolaboravimu su naciais lietuvius, mušti juo s, perdavinėti sąjungininkų administracijai. Dalis jų jskųstų lietuvių
buvo jkalinti Dachau. 844 Tai vyko Miunchene ir jo apylinkėse, kur savo
centrą jkūrė likę gyvi Lietu vos žyda i.
Tokie konfliktai metė šešėli lietuviams, DP stovyklų Vokietijoje gyventojams, kurių dauguma neturėjo nieko bendro su repr esijomis prieš žydu s, o kiti buvo žy dų gelbėtojai. Siekiant surasti modus vivendi su žyda is,
1945 m. lapkričio 29 d. prof. Mykolas Krupavičius ir buvęs Lietuvos konsu las JAV Antanas Kalvai tis apsilankė Miunchene žydų komitete ir susitiko
su žydų tarn ybos nariu ir šviet imo vadovu inžinieriumi iš Šiaulių Leibovi čiumi. (Tiesa, pats Krupavičius savo pu blikacijoje teigia, kad jis susitiko su
šiauliečiu Dovidovičiumi ir kitų valstybių, kuriose žydai buvo nai kinami ,
ats tovai s, tarp kurių buvo ir JAV žydų centrinės organizacijos atstovas.) 845
Pacituosim e to poka lbio atmintinę, kai tarp pašnekovų vyko kalba apie
žydų ir lietuviq l;lendradarbiavimą kovoje už Lietuvos laisvę, ir Leibovičius
pasakė, kad tuo klau simu kalbėti dar yra per anksti, bet tą problemą pa žadėjo iškelti žydtĮ komiteto plenumo posėdyje:s-16
,,Jeigu sandarbininka vimas tuo tar pu nėra į man om as, tai ar gali ma laukti iš žydų komiteto pu sės bent neut ralios laikysenos, kol klausimas
sandarbininkavimo galutinai paaiškės. Į ši klausimą gaunam e teigiamą
atsakymą. Kal vaiti s pabrėžė, kad yra faktų, kad kai kurie žy dai keršto
"'-' I šgelbėję pasaulį . .. , p . 182.
"' Lietuvių-žydų san t ykių klau simu / / Ku ltūros barai, 2000, Nr. 8/ 9, p . 102.
a.s Mykolas Krupavičius. Visuomeniniai klausimai. Straipsnit\ rin kinys iš jo pali kimo . - Chicago : Popiežiaus Leono Xlll Fondas, 1983, p. 103.
s... Rimanta s Stankevičius. SpėjimtĮ mozai ką dė liokime kar tu . Du tekstai , papild ant ys memorandumą VLIK'ui „ LietuvitĮ-žydtĮ santy kitĮ klausimu "// Kultūros ba rai , 2000, N r . 11, p . 79.
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M. Krupavičius vėliau ši susitikimą aprašė daug dramati škiau. Esą,
kai jis Leibovičiui pasiūlė aptarti du klausimus: sustabdyti iš žydų pusės
lietuvitĮ puldinėjimus ir lietuviq persekiojimus ir kvietė, kad žydai isijungtt\ i kovą Lietuvos laisvei atgauti, tasai atsakė, kad lietuviai skaudž iai nu sikalto žydt\ tautai ir, kol žaizdos neužgiju sios, žydai negali sėsti su jais prie
bendro stalo, žudymu jis apkaltino visą lietuvių tautą. O dėl laisvės kovos ,
tai žydų atsakymas irgi buvo neigiamas dėl gerų esamų žydų santykių su
Stalinu .850 M. Krupavičius apie susitikimą ra šė:

sumetimais skundžia lietuvius , sudarydami jiems vadinamas „Kriegsverbraecherių" bylas ir rezultate kai kurie, visai nekalti žydq naikinime, lietuviai turi nukentėti. Į tai Leibovičius atsakė, kad žydq komitetas nesivadovauja keršto sume ntimais ir jei yra kokie nors anormalumai, lai jie išplaukia
iš pavienių žydų tautybės asmenų akcijos. Jei yra konkrečitĮ bylų, kuriose
kaltinami lietuviai visai nedal yvavo žydq likvidavime, tai komitetas yra
pasirengęs padėti tuos žmon es išlaisvinti. "847
Leibovičius teigė, jog lietuvių tarpe Vokietijoje yra daug asmenų,
kurie aktyviai dalyvavo žydų likvidavime, i tai M. Krupavičius atsakė, kad
kiekvienoje tautoje yra atmatų ir u ž jų veiksmus negalima kaltinti visos
lietuvių tautos, o Kalvaitis pridėjo, kad ir žydų tauta turėjo elementų, kurie
daug žalos padarė lietuviams. Tačiau lietuviai atsisakė padėti ras ti nu sikaltėlius savo tarpe :

„Ka lbėjo su mumis kietai, nesiskaitydamas su žodžiais. Išklau sęs
pranešimo, trumpai atsakė:
,,- Žydus žudė lietuvių tauta - ir už tai ji bus atsaki nga. Kol nekaltas žydų kraujas neišgaruos, u ž bendro stalo žydai su lietuviais negalės
sėstis" .85 1

mūsų

„Toliau Leibovičius pasiūlė, kad p atys lietuviai išduotų visus tuo s
asmenis, kurie aktyviai yra prisidėję prie žydų likvidavimo. Į ši pasiūlymą
jam nieko nebuvo atsakyta, išeinant iš šio samprotavimo, kad mes nenorime būti prokurorais, o tik advokatais , nes aplinkybės, prie kurių vyko žydų
likvidavimas, reikalauja visapusiško analizo". 848
Apsikeitus savitarpio priekaištais ir nuopelnais (M. Krupavičius paminėjo jo bei K. Griniaus ir J. Aleksos pasirašytą naciams memorand urną,
užstojanti žydus) sekė žydų atsakas:

Krupavičius suvokė, kad net procento nesiekiančių lietuvių kotalkininkavimas naciams daugelio žydų akyse meta šešėli visai
lietuvių tau tai , kad nuo kaltinimų visai lietuvių tautai reikia gin tis, nes
tokia žydų akcija išeivijos orga nizacijoms buvo pavojinga . Todėl Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK'as) 1946 m. nutarė pasiūlyti
savo Informa cijos komisijai rinkti medžiagą, atitinkamai reaguoti ir paruošti
memorandumą lietuvių ir žydų klausi mu . M. Krupavičius savo dali paskelbė852 , ši medžiaga kaip pagrindas jėjo i dokumentą VLIK'ui, datuotą
1946 gegužės 28 d., dokumentas pavadintas „Lietuvių-žydų klausimu".
Medžiaga rinkta ne tik istorijai, kaip rašė Krupavičius, bet ir Lietuvos ir
lietuvių garbei apginti, manant, kad kada nor s ji galės praversti kokiame
nors teisingumo tribunole. 85J
Taip atsirado 1946 m. gegužės mėnesio rašiny~, adr~s-uotas pi~miausia VLIK'ui, kuris yra gynybi nio pobūdžio. Kadangi grupe zydų kaltino vos ne visus liehivius, dalyvavusius jų naikinime , atsakymas buvo, kad
kone visi žydai kalti dėl sovietq palaikymo, kad lietu_vi~iste~g~si ~elb~ti
žydus. Jo tikslas_ parodyti, kad nei viena svarbesne hetuv1ų mshtuCIJl\

M.

laborantų

„ Grįž tant

prie pagrindinės sandarbininkavimo pasikalbėjimo temos
paskelbti laikra štyje perspėjimą, kad žydai nesivadovautų santykiavime su lietuviais keršto sumetimais. Be to, Leibovičius pabrėžė, kad bendradarbiavima s dėl Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo
tuo tarpu neimanomas, nes žydų aspiracijas i Pales tiną 100 procentu palaiko Sovietų Sąjunga, tuo tarpu, kai dabartinė Britų Vyriausybė, nors ir
darbiečių, veda seną kolonijų politiką.
Pasikalbėjimas, kuris tęsėsi apie valandą laiko, praėjo gana palan. „ p ro memona· "849
kioje atmosferoje," -sakoma poka lb 10
.
Leibovičius pažadėjo

Kultūros barai, 2000, Nr. 8/9 , P· 101-l0 2 - .
.
,,. Myko las Krupavičius. Visuom en ini ai klausima ,, p . 103.
850

1-17

Ten pat, p. 79.
1-15 Ten pat .
..., Ten pat.

m Ten pat, p. 100-102 .
•sl Ten pat, p . 104 .

..
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nepalaikė žydų

naikinimo Lietuvoje-ypatingai rašinyje buvo ginama Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir, suprantama, dėl galimų politiniq Lietuvos laisvinimo žingsnių, galvojant dar pasinaudoti politikoje pačiu jos egzis tavimo faktu - Lietuvos laikinoji vyriausybė.
Tame gynybiniame dokumente, kuriame pradžioje beveik visi Lietuvos žydai kaltinami kolaboravimu su sovietais, kenki mu lietuvitĮ tautai ir
Lietuvos valstybės naikinimu, lietuvių žudynė mis karo pradžioje, visi lietuviai patriotiškai su taurinami, nepa žymi nt kai kurių lietuvių institucijų
naci ams palankios laikysenos karo pradžioje:

319

karo metu. Kampanijoms spaudoje aprimus , nutrūkdavo ir med žiagos rinkimas, ir išeivijos organizacijų ūpas numatytų knygų rašymui, ir išleidimui nukrisdavo. 555
Tačiau būtent tu o metu, Lietuvos žydam s, susitelkusi ems Vokietijoje, kiek apmąsčius ir suvokus baisius prara dimus, dauguma jų vadovų dėl
savo gentain ių nužudymo pradeda versti kolektyvinę kaltą kone visiems
lietuviams. Tai nestebina, nes kaltinimus pareiškė tie, kuriuos persekiojo
visą okupacijos laiką lietuvių policininkai, lietu viai, kartais vlasovininkai,
ukrainiečiai, latviai policininkai saugojo juos getuose, varydavo i darbus ir
atgal i getą, lietuviai, ypatingqjų būritĮ nariai, padėj o naciams ša udyti jų
brolius ir sese ris žy dus. Gelbėtojai ir teisuoliai lietuviai tiems žydams neat-

,,Iš viso, kas bu vo pasakyta, seka: l. Visa lietuviq tauta su savo išlikusiomis organizacijomis, jstaigomis: laikinąja vyriausybe, buv. vyriausybės nariais, Kat. Ba žnyčia, lietuviška spauda, partijomis ir visa v isuomene
buvo priešinga nacių politikai ir metodams, taikomiems žydams; žy dus
rėmė ir gelbėjo bei jiems užjautė. 2. Tautos reakcijos metu buvo nužud yta
žydų, bet juos žudė ne kaip žydus, bet kaip bolš ev ikus. Nuo šio tautos
keršto d augia u nukentėjo lietuvių negu žyd ų. 3. Buvo lietuvių moralinių
supuvėlh1, kurie talkino naciams žudyti žydus ir plėš ti jų turtą, bet tokių
buvo, pal ygin ti, nedaug, mažiau negu kitose tautose , atsidūrusiose tolygiose sąlygose. 4. Lietuvių tauta sugebėjo labai gražiai atskirti žydų tautą nuo
paskirų žydų bolševikų, nusikaltu si ų prieš lietuvių tautą, Lietuvos Respubliką ir pavienius lietuvius. Nusikaltėlius baudė jprastu anarchijos metui būdu, o žydų tautai praeiti dovanojo jos nelaimių akivaizdoje ir parodė
visą savo širdies taurumą " . 854

svėrė žudikų.

Paklaikę nuo praradimq žydai , išlikę gyvi Štuthofe , Dachau stovy kloje, karo metu negalėję pajusti visuotin ės lietuvių paramos ir užuojautos
žudomi esie ms , ga l ir tam tikrais politiniais sumetimais . 1947 m. balandžio
14-1 5 d. Miunchene vykusiame Lietuvos žydų sąjungos suvažiavime priimtoje rezoliucijoje konstatavo, kad visi lietuvių tautos sluoksniai aktyviai
dalyvavo drauge su nacių banditais išžudant Lietuvos žydus, ypatingai
provincijoje, kad mažesnės žydq bendruomenės buvo išnaikintos išimtinai
lietuvių, o did es nės - su jų aktyvia paga lba, kad žudynės buvo žvė ri škos,
masinės (IX forte, Paneriuos e), kad lietuviai da lyvavo sunaikina nt žydų
getus ir stovyklas Maidaneke, Varšuvoje ir kitur. 856 Ši Miuncheno rezoliucija iš esmės nulėmė tolesnę negatyvią žydų laikyseną visų be išimties lietuvių atžvilgiu bei Lietuvos laisvės bylo s atžvilgiu.
Atsakant j tai, lietuviai emigraci joje suskato rinkti istor iniu s faktus . 1947 m . antroje pusėje OP stovyklose Vokietijoje Lietuvių tautinės
martiro logijos sky rius prie Lietuvių antinacinės reziste ncijos buvusių politiniq kaliniq sąjungos paruošė ir ga usiai išplatino dvi anketas, i kuri as
buvo gauta tūkstančiai atsa kymų. Pirmojoje buvo pra šoma su teikti pavardę ir vardą asme ns, kuris yra globojęs žydtĮ tautybės asmenis, globotq žydt\
pavardes ir adres us pri eš soviet q okupaciją, kokia parama buvo teikiama
žyd ams, kokie lietuviai dėl param os nukentėjo (buvo suša udyti , areštuo ti,
kalinami) ir kiti duomen ys. Antrojoje anke toje rinkti duomenys apie žydt\

Lietuviai, rašoma dokumente, drąsiai gelbėjo žy dus , neu žsffllenama apie policijos dalyva vimą akcijose, policijos batalionų jtraukimą ir žudynes, aiškiai neat siribota nuo tų, kurie norom ar nenorom prisidėjo prie
holok austo. Mintis aiški - jeigu žydai nebūtų toki e aktyvūs sovietizacijos
metu, net ta saujelė kolaboravusių lietuvių nebūtų keršijusi Lietuvos žy dams. Taip suko nstruota žydų kolektyvinės kaltės lietuvių tautai idėja. Taip
gimė viena nenuosekli tradici ja - užsieny je atsidūrę lietuviai pradėdavo
intensyviai rinkti faktus apie žydų gelbėjimą, kai tik Vakarų spaudoje pasirodydavo publikacijų apie vietinių lietuvių-nacių talkininkų nu sikaltimus

ass I š§.el bėję pasaulj ... , p. 7-11.
856
LZŽB, p . 340-34 1.

.,. LŽŽB, p. 336.

..
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tautybės

asmenis, kurie kenkė Lietu vos valstybei, lietuvių tautai, kokiose
jie tarnavo, taip pat , kokie žydai bend radarbia vo su
gestapu. Tuos fak tus marti rologijos skyr iaus vadovas Jonas Rimašau skas
1947-1952 m. tikslino ir pild ė, susitikdam as asmen iškai su keliais ši mtai s
asmenų, kurie buvo gyvenę iminėtas anketas paminėtose vietovėse, kurie
pažinojo anketo se išvardytus asmenis ar žinojo juos iš gyvenamos aplinkos. Surinktus duomenis apie 1952m. Jonas Rimaša uskas apibendrino specialiai šiai temai skirtame rašinyje. 857 Kadangi ta med žiaga buvo u žs akyta
respondentam s pildyti su aiškia tendencija „atsikirsti" žydų radikaliems
kaltinimams, ją reikia vartoti ir vertinti kriti škai.
Rašinys susideda iš kelių dalią Pirmoji dalis - tai Jono Rima šausko
para šytas tekstas, kuris vadinasi „Žydai nepriklausomos Lietuvos gyvenime ", sudaro 73 mašinėle rašytus puslapius. Jame yra trumpa žydų gyvenimo apžvalga Lietuvoje, jų situacija sov ie tų ir nacių okupacijos metais, surinkti faktai apie dalies žydų talkininkavimą sovietams (neatmestina, kad
davę liudijimus kai kurie asmenys tą žydų paramą sovietiniam režimui
padidindavo) , taip pat du omenys apie žydų gelbėjimą, žudynes Paneriuose ir baigiamosios pastabos. Antroji dali s vadinasi „Žydų tautybės asmenų
globa nacių okupacijos metais Lietuvoje 1941-1944 (Faktai)", ją sudaro 83
maši nėle rašyti puslapiai, kuriuose surašytos Lietuvos vietovės ir žydų bei
jų gelbėtojtĮ pavardės, išrinktos iš minėtų anketą Pagalbos faktų žydams
užfiksuota keli šimtai, minima keli šimtai lietuvių šeimų, gelbėjusių žydus.
Trečioji dalis yra abiejuose dokumentuose p a teiktų žydų ir lietuvių pavard žių alfabetinis sąrašas, kuri sudaro 45 mašinėle rašyti puslapiai. Panašu,
kad jie buvo ruošiami publikavimui, bet taip ir nepasirodė.
Istorinę medžiagą rinko ir Lietuvos žydai. Leib Kunichovsky, gimęs
ir augęs Lietuvoje, kalėjęs Kauno gete, Lietuvoje ir vėliau DP stovyklose
Vokietijoje surinko informaciją ir liudijimus apie gyvavusias Lietuvos žydų
sovietų struktūrose

m Pirmieji du dokumentai - apskritai labai vertingi, nes tai vieni pirmųjlĮ lietuv ių
t yrinėjimų apie žydų gelbėjimą tekstai , kurių kopiją 2000 11 16 perdavė šių
eilučių autoriui Kanadoje, Mississauga leidžiamo savaitraščio „Tėviškės žiburių" redaktori us kun. Pranas Gaida. Jam nuo širdžiai už tai dėkoju. Dokumentai autoriau s nepasirašyti, bet iš pateiktų jame biografinių faktų spėju, kad tai
buvo Jonas Rimašauskas. Jo surinkti iš anketų duomenys 1945-1952 m. buvo
naudoti st raip sniuo se, skelbtu ose Čikagoje leistose „Na ujienose", spa u sdino
Liuda s Šmulkštys, pasirašy dama s kaip Juozas Šalna .
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bendruomenes 1939 m. Medžiaga daugiausia lietė holokausto laikotarpi,
po keturių metų darbo, kuriam Kunichovsky negailėjo nei laiko, nei jėgų
buvo iš tiesq didžiulė. Kunichovsky tačiau ja niekam nele ido naudotis ,
man ydam as išleisti knygą. 858
Nesimezgė lietuvių ir žyd ų kontaktai ir po Vokietijos periodo, kai
daug lietuvių bei žydų emigravo i JAV, šios šalies vyriausybei pakeitus jstatymus ir sute ikus didelę kvotą imigruoti žydams iš Europos, j Australiją,
kitas ša lis. Juoba kad retsy kiais ivykdavo dramatiškų susitikimų. 1949 m.
Australijoje, pereinamojoje stovykloje prie grupės lietuvių priėjo jaunas žydas ir pasakė: ,,Laba diena, kapitone Šimkau, ar jūs prisimenate, kaip< ... >
miestelyje jūs vadovavote žyd ų šaudymui, aš tai sugebėjau nuo duobės
pabėgti ir gerai jus prisimenu ". 859 Šimkus iš stovyklos grei tai išgaravo.
1951 m . pabaltijiečiai suorganizavo birželio 14-15 d. sovietinių deportacijų paminėjimą ir Lietuvos genocido parodą Klyvlende, i ją pakvietė
Telšių rabinų kol eg ijos Klyvlen de prezidentą prof. rabiną M. Blocką. Atsakyme, datuotame 1951 m. bir želio 18 d., prof. M. Blockas pabrėžė, kad drauge su visais lai svę mylinčia is ž monė mis jis taip pat isivaizduoja dideles
grėsmes žmo nijai , jei komunistų pabaisa šėls, ir jis dar ys viską, kovos su
šita katastrofa, tačiau jis pareiš kė dideli pa sip iktinimą, kad rengi amoje parodoje neivardyti Lietuvos žydai, sadistiškai nukankinti nacionalistinės
Lietuvos piliečių , kurie nepaminėti tarp kitų kankinių. Tai ji apstulbinę,
kad po žiaurių ž udynių nėra pamin ima žydų trag edija . ,,Jū s turėtumėte
suprasti, kad jūs rasite mažai mūsų žydtĮ simpatijų ar intereso savo kovai
dėl laisvės, nes mes mažai ko galime tikėtis iš šitokio s nepriklausomybės", - ra šė rabinas , pabrėždamas, kad jeigu rengėjai turi žmoniškumo
jausmą ir netapatina savęs su lietuviais žudikais, i tok j vienpusišką renginj pakvietimo galėjo ir nesiųsti. 860
Tačiau nusikalstume tiesai , jei sakytume, kad tik dramatiški santykiai buvo tarp žydų ir lietuvių . Vienas lietuvis, o tai jau minėtasis Jonas
Rimaša uskas , sėdėjęs naciq Štuthofo lager yje ir Vokietijoje bandęs patekti i
sąju ngininkų okupacinę zoną, taip rašė:

858 Efraim

Zuroff . Occupation: Nazi-Hunter , p. 109- 110.
pa sa uli ..., p . 169.
860 / Jonas Rimašauskas/
Žydai nepriklausomos Lietuvos gyveni me, p. 69- 71.
S)O

Išgelbėję
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,,Išsilaisvinęs iš mirties stovyklų, gyvenu anoje pusėje geležinės uždangos. Iš ten, fiktyvių dokumentų pagalba, lenkų rezistencijos remiamas,
kaip „žydas" Ignatz Goldmann, pasiekiu Vakan1 Berlyną. Čia, naudoda masis žydų organizacijos globa ir parama, pasiekiu ir Vokietijo s vakarus.
Man, kaip retai kam, yra tekę stebėti žydų gyvenimą ir jų nuotaikas esant jų
tarpe. Aš buvau drauge su jais, kai jie tūkstančiais apleido senuosius namus ir skubėjo i Europos Vakarus. Jie jautė, kad tolimesnis gyvenimas anoje
pusėje geležinės uždangos gali baigtis nauja tragedija, nes mauras jau baigė atlikti savo pragaištingąji uždavini, ir atpildo valanda galėjo priartėti
kiekvienu metu. Bėgančiųjų tarpe buvo ir tokių, ku riems aš drąsiai galėjau
pasisakyti, kad nesu žydas. Jie suprato mane. Jiems ir jaučiuosi skolingas
už šiandienines laisvo žmogaus valandas.
Ta proga prisimenu ir dvi seseris Sonę ir Liotę Rabinavičiūtes, dirbusias vienoje Lenkijos ligoninėje kaip gailestingąsias seseris. Ten dirbau
ir aš. Man užsikrėtus dėmėtąja šiltine ir šešių savaičių laikotarpį kovojant
su mirtimi, jos nei vienam momentui neapleido mažutės palatos, kad galėtų
suteikt i reikiamą pagalbą. Aš ir šiandien prisim enu tas ilgas nemigo naktis, kada jos, sėdėdamos ant mano lovos krašto, pasakodavo savo skau džius išgyvenimus getuose ir koncentracijos stovyklose. Jos prisimindavo
ir žydams gelbėju sius mano tautiečius. Man norisi spėti, kad jų nuopelnų
dėka aš naudojausi tų dviejų nepailstančių žydaičių prielankumu,
kuris
jas buvo atvedęs prie mano ligos patalo". 861
Diskusija apie lietuvių ir žydų santykiu s, ho loka usto pasekmes per
ilgą pokario laikotarpi tegalėjo vykti išeivijoje. Klaidintume, jei sakyt ume ,
kad toje epochoje ypatingai aštrius verti nimus pateikdavo tik žydai. Ka ltinimų būta ir iš lietuvių pusės. Paryžiuje kuri laiką gyvenusi žurnalistė ir
istorikė dr. Jonė Deveikė 1961 m. rugpjūčio mėnesi nusiuntė Izraelio mini strų tarybos pirmininkui Davidui Ben Gurionui 19 puslapių apimties „P ro
memoria", kurios antraštė buvo „Blogiau ne gu naciai ". Ji buvo padauginta
ne tik prancūzų kalba ir pasiųsta ne tik popiežiui, bet ir daug elio kitų valstybių vyriausybių vadovams, taip pat paruošta ir išplatinta lietuviškai. Remdamasi didelėmis asmeninėmis nuoskaudomis, kurias Deveikė ir jos giminės patyrė 1940-1941 m. sovietų okupaci jos dienomis, ji kaltino dėl to žydus
už neva dideli Lietu vos žydų nelojalumą lietuv ių tautai. Iš savo ,,liūdnai
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(

kaip rašte pažymėta, autorė sudarė šešis kalt inimu s, prisimindama 42 deportuotus savo giminaičius, kuriq dauguma per
žiaurų trėmimą žuvo, dėl to ji kaltino žyd ų tautybės sovietinius pareigū
nu s, prašydama Izraelio valstybės vadovą išaiškinti jt\ nusikaltimus. Toks
Deveikės raštas, paruo štas be jokio kontakto su lietuvių išeiv ijos vadovais,
buvo lyg ne lai ku miške per medžioklę paleistas šūvis. Anuo metu būtų
buvę, žinoma, geriau, kad Deveikė to individualaus žygio, su kuriuo ji pagarsėjo lietuvių emigrantų tarpe, nebūtų pradėjusi, - rašė vėliau l ietuvių
istorikas Zenonas lvinski s.862
Juozas Brazai tis (Lietuvoje buvęs Ambrazevičius) 1964 m. JAV išleistoje knygoje „Vienų vieni " teigė, kad kalbos apie žydų naikinimą suaktualėjo 1961-1963 m., kai JAV žyd ų organizacijos pradėjo kelti b alsą
prieš žydų p e rsekioj imą SSRS, o sovietai griebėsi ne gynybinės, o, kaip
jiems iprasta, puolimo taktikos: kaltinimą už žydų per sekiojimu s nukreipti
i tuos, kuriuos laiko savo priešais: Vakarų Vokietiją ir baltų emigrantus,
siekiant parodyt i juos kaip žydų naikintojus, kaip tai padarė savo pamflete Charlesas R. Allenas, Jn. ,,Nazi War Criminals Among Us" .863 Pasak
Brazaičio, žydams-prokomunistams
JAV pradėjus rengti mitingus, pr ieš
kur iu os pasisakė žydq karo veteranų Illin ois va lstijos skyriaus vadas dr.
Samuelis Perlmanas, nes dalis tų duomenų nebuvo tikri (vysku po V. Brizgia atvejis ). Kilo polem ika ir tarp lietuvių, kai B.T. Dirmeikis 1964 m. ge gužės 14 d. ,,Vienybės" laikraštyje paskelbė s traipsni , kuriame jis žydų
naikinimo ka ltę nuo vokiečių perkėlė lietuviams ir kaltin o, kad 2/3 liet uvių DP yra susitepę savo rankas. Vincas Rastenis „Dirvoje" (1964 m. birželio 5 d.) atmetė Dirmeikio tvirtinimus , nurodydama s nacių po l itiką, ku rią igyvendino
SD, kad pagrindinis žydt\ skaičius sunaikintas
ne
pirmomis karo sava itėmis, o vėliau, kai viską tvarkę naciai, kad nedaug
lietuvių dalyvavo žudynėse, kad buvo keršto veiksmų, kad daug žydų
nužudė buvę bolševikų agentai (ryškiausias yra advokato Požėlos pavyz dys, kuris savo inicia tyva organizavo žydų žu dynes Pakruo jyje, vėliau už
tai tapo Šiaulių apygardos komisaro Gewecke pirmuoju patarėju ir tik

862

863
861

/ Jonas Rimašauskas/ Žydai nepriklausomo s Lietuvos gyvenime, p . 72.

Zenonas Ivinski s. Dr. Jonė Deveikė ir jos veikla Lietuvos istorijos srit yje / /
Aidai (Ch icago) 1971, Nr . 8, p. 364.
Ju ozas Brazaitis. V i enų vieni. Fotografuotinis leidi mas. - Vilnius: l Laisvę,
1990, p. 147, 386-389.
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lietuviams surinku s apie ji kaltinamąją medžiagą, kad jis bu vo NKVD age ntas, pagaliau buvo naci ų sušau dytas). 864
Tačiau šalia tradicinės gynybos vyko ir paralelinis proce sas - išsiaiškinti, kas ivyko karo metais - VLIK'o dar 1946 m. nustatytoji gynybinė
taktika, ,,nekaltumo bastiom( gyny ba nebegalėjo pat en kinti ir ne bepa tenkino ir pačių li e tuvių išeivi ų, ypatin gai jaun osios kar tos intelek tua lų. Liberali JAV lietuvių inteligentija, susipiet usi apie „Santarą-Šviesą", pastebėjo
baltas d ėmes" 1941 m. sukilim o istorijoje, nutylėjimus išleistuose lietu ~ių politikt1 memuaru ose ir nepriklausomame mėnraštyje „Akiračiai" p rad ėjo spausdinti pasisakym us, straip sniu s, diskusijas, liudijimu s apie
1940-1944 m. ivykius, vis atviriau kalbančius api e lietuvių ir žydų sa ntykius, sukilimą, kolaboravimą su naciais. Jaunoji kar ta gilin os i i pabaltijiečių ir žydų santykius sambūriuose, stengdam asi turėti savo, o ne senų stereotipų nelaisvėje tebesančit1 jų tėvų siūlomus vertinimu s.

Laidotuvės

tapo rū sčia ka im o kasdienybe, rezisten tų šeimos, juos pa laikę
asme nys, a tsisakę stoti i kolchoz us ar šiaip a trodę nelojalns liet uviai , bu vo
trem iami iki pa t 1953 metų i Sibirą - taip Rytuo se atsidūrė apie 150 000
Jietuvi ą

Pa rtizaninių

l

Y)Šupratimasapie žyd11tragediją Lietuvos SSR
Žyd11katastrofa karo metais lietuvių visuomenėje bu vo nustelbta
pokario metų tragedijų ir nelaimių. Įvesdami vėl Lietuv oje komuni stini režimą, sovietai sutiko pasipriešinimą - patriotinių organizacijų pers ek iojimas, areštai, tolesnės deportacijos i Sibirą, ūkių kolektyvizavima s, varymas
i kolchozus sus tiprino partizaninę kovą, kuri užsitę sė net iki 1952 metų.
Daugelyje kaimų d ien ą šeimininka vo sovietų valdžia, naktimi s - lietuvių
part izana i. Ši kova iš abiejų pusių pareikalavo kone 50 000 gyvybių, susiša udymų metu žūdavo ne tik laisvės kovotojai ar sovieh1 aktyvistai , bet ir
ištisos šeimos su vai kais. Buvo atvejų, kai nuo partizanų žuvo ir žydtĮ
šeimos 865 , o tarp partizanų pasitaikė ir buvusių žydų žudynių dalyvių.
ui
365

Ten pa t, p. 387-388.
.
Pvz., 1946 m. gegužės 11 d . naktj Žemaičių Naumiest yje Vismanto vado~au!ama grupė jvykdė Berelovičių namo sprogdinimą, kuri o met u žu vo keturi Šh? mos Berelovičiaus šeimos nariai. Vismant as dal yvavo žydų žudynėse nacių
okupacijos metu. Trys Berelovičiai buvo tarnavę Raudonoj oje ar_mijoje, Šlio ma
Berelovičius, valsčiaus komso rgas, jo sesuo ir nami e nebuvęs tevas hko gy vi.
Paprastai tokios „raudo nos" lietu vi ų šeimo s irgi būdavo lietuvit1 partizanų
taikiniu. Ar tam įvykiui turėjo lemiamo s jtakos, kad Berelovičiai ~~~o žy dl!
tautybės, nėra tikrai aišku / / Šliom os Berelovičiaus 200 1 m. rugp1u c10 20 d .
laiškas autoriui. Autoriaus archy vas.

kovq , sovietų represijų dešim tmeti s palietė kone kiek naujos tra ged ijos slopino atminti apie prieš tai vyk usius bai sumus. Žydų naikinimas jau a trodė daugiau kaip karo metų baisenybė ir
trage d ija. Tok j suvokimą visuomenei diegė ir pat i sovietų val džia. Buvę
Raudono sios armijos 16-osios lietuviškos divizijos kariai -žy dai (ivairiu karo
metu joje ta rnavo apie 5000 žydų, iš kurių 2000 žuv o kovose) 866 ir lietuviai
dem obilizuoti isijungė i kra što ekonomikos atstatymą, da lis jų buvo paskirti i at saki ngu s po stu s partinėse ir ū kinėse struk tūrose, m ilicijoje, saugu m e,
prek yboje, medicinoje. Pa laips niui grižo i Lietuvą ir ištrem ti i Sibirą dar
prieš karą žydai.
Resov ietiz uojant Lietu vą bu vo su dar yta „Ypating oji valstybinė komisija vokišk ųjų fašistinių bei jų bendrininkų piktad a rybėms nustatyti ir
ištirt i". Tik po de šimtie s m et ų , 1957 m., lietuvių ka lba pasirodė leidin ys,
kur iame susu muoti tos komisi jos veiklo s rezulta tai. 867 Komisij os s udėtyje
buv o A. Sniečkus, M. Gedvilas , J. Bartašiūnas, pro f. A. Purėnas, J. Jurg inis.
Dalyvau jant Ypatingosios valstyb inės komi sijos nariui V. S. Zurabovui,
komisija tyrė hitler i nin kų padarytus nusika ltimus Lietuvo je: kasinėjo aukų
kapus, rinko liudinin kų parodymus , nustatė padarytų piktadarysčių fak tus. Ką ga lėjo Lietuvos gyvento jai sužinoti apie žydų tragediją Lietuvo je iš
komisijos atspausdinto pranešimo ? Atsakymas aiškus- beve ik nieko. Žydai atskirai nei šskir iam i, neminimi, nors pirm inėje medžiagoje, kuri rinkta
ap ie piliečių naikinim ą aukų sąrašuose, ak tu ose, liudininkų parodym u ose
ir dominuoja žy di škos pav ardės, sur ink ti ilgiausi sąrašai žmonių, nu žud ytų miesteliuose ir m iest uose, sta tistika, liudiji mai, aktai, galu tini ame pranešime jau figūruoja tik „taikių tarybinių p iliečit\ žud ymas " . Nusta tyta ,
kad Lietuvoje okupantai sun aikin o „165 000 karo belaisvit\ , sušaudė, sude gino ir nukank ino dau giau kaip 300 000 ta ikiq gyventojų" 868 .
vieną šeimą,

)
l

866
861

868

Dov Levin . Trum pa žydų istorija Lietu voje, p. 15~.
. . . .
Pran eš ima s api e hitlerinių grobikų nusikalt imus Lietu vos Tar ybq Sociahstmeje Respubliko je. - Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla ,
1957,. p. 124.
Ten pa t, p . 6.
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Detaliai ir kruopščiai komisijos išvadose aprašomi nuo s toliai , padaryti kultūrai, ekonomikai, pastatams, žudynės Paneriuose ir IX forte, paminėta, greta nužudytųjq, ir kelios žyd q pavardės, tačiau pabrėžtinai eks ponuotos naciq nužud ytqjq lietuviq-sovietiniq aktyvis tq pavardės. Nors
akivaizdžiai rašoma apie žydq žudynes Marijampolėje, Alytuje, kituose
miestuose, nepažymima, kad ten buvo žudomi žydai , o reziumuota, kad
tose vietovėse „vokiečiai sunaikino 37 640 taikių gyventojų". 869 Pranešimo
pabaigoje išvardyti daugelis vokiečiq civilinės administracijos, ges ta po ir
policijos pareigūnų, organizavusių žudynes, tačia u nėra nei žodž io apie
vietinius talkininkus, jie konkrečiai nei vardijami kaip buvę. Tačiau komisija surinko pakankamai talkininkų pavardžitĮ, kone tūkstanti, sąraše išvardyti ir gesta po agentai, sukilėliai, būriq vadai, net 1943 m. lietuvių konferencijos Kaune dalyviai 870 (jos metu 46 sukviesti lietuvių visuomenės
veikėjai nutarė kreiptis i vokiečius, kad lietuviams būtų leis ta orga nizuoti
Lietuvoje tautinę Lietuvos kariuomenę, skirtą tik Lietuvai ginti nuo sovietų
ir pavaldžią tik lietuvių karininkams). 871
Priežastis gali būti ta, kad sovietai vadovavosi savo gerai žinoma
pozicija - yra žydai, bet nėra žydų klausimo. Holokausto a tžvilgiu tai suprastina reikalą: daug žydų buvo fašistų nužudyta, tačiau nebuvo jokio
išskirtinio holokaus to, karo eigoje vyko tarybinių piliečių masinis naikini mas, tad visų tautybių asmenys pateko i bendrą nužudytųjų grupę. Sovietų
vykdytas holokausto SSRSteritorijoje nutylėjimas neturi analogo Europoje
ir Amerikoje. Būdavo pažymima, kad naciai brutaliai elgėsi su žydais, tačiau brutaliai jie elgėsi ir su kitomis tautomis. L. Hirszowicz pažymi , kad
"" Ten pat, p. 14.
""' JAV Holokausto memorialinio muziejaus archyva s. SSRS Ypatingosios komisijos medžiagos filmokopijos.
871
Juozas Brazaitis. Vienų vieni. - Vilniu s: Viltis, 1990, p . 167, 170.
Kalbama apie Vietinę rinktinę, kuri buvo suform uota, jai vado vavo gen.
Povilas Plechav i či u s. Suvilioti nepriklausomybės idėjos jauni vy rai sav anori škai stojo į ją, kas nepaprastai disonavo su prieš tai vy ku si u boikotu sudaryti
li etuv ių SS diviziją - čia naciai patyrė fiasco. Tačiau po kelių mėnesių nacių
vokiečiai nugink lavo rinktinės štabą, karius, aprengė juo s vokiškomis unifor momis ir išsiuntė į Vokietiją.Konservatyvūs lietuvių veikėja i, užėmę „l anksčio
sios rezistencijos" naciams poziciją, dar tikėjo 1918-19 19 m. scenar ijumi , kai
vokiečiai po pralaimėto karo su si taikė su Vakarais ir padėjo Lietu vai atsi lai kyti prieš bolševikinės Rusijos puolimą. 1943 m. buvo jau kiti laikai. Žr.: Liūtas
Mockūnas. Pavargęs heroju s, p. 74-75, 81.
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sovietų visuomenėje buvo

skirtingos refleksijos dėl holokau sto: užmiršti (ar
sabotuo ti) monumentq statybą, apeiti vadovėlių dalis,enciklopedijų straipsnius , nutylėti - taip darė biurokratija, siekusi vadovauti žinia sklaidai, kuri
turi nušviesti ivykius ir tarnauti momento politiniams tikslams, kontroliuoti literatūrini ir artistini kūryb ingumą, nors holokau stą bandyta panaudoti ideologinėje plotmėje, neu žmirštant , kad represijos prieš tautines
grup es ir egzekucijos vy ko ir SSRS.Be to, nacių aukų labai daug buvo ir tarp
ne žyd t1, jos buvo didesnės nei Vakarų Europoje , o kai kuriose SSRS dalyse
net didesnės negu Lenkijoje. 872
Sovietinėse Baltijos respublikose žydq ir viet inių tautų santykiai
stabiliza vosi, nors po karo Lietuvo s žydų netekti s atsivėrė visa savo pilnatve ir tuštumu patiems žydams, o iš kitos p usės - nors ir pasitaikė žydų
keršto veiksmų, tačiau jie vykdyti po NKVD skraiste, juos atlikinėjo paskiri
žydai, dirbę sovie tiniu ose saug umo organuose . Remsiuosi čia tik tais faktais, kuriuos išvardi ja patys žydai, dirbę tada NKVD.
Pasitai kė žydų (pvz. , mūsų jau minėtas, žinomas Izraelio diplomatas Aba Gefenas (Lietuvoje žinomas kaip Vainšteinas), kuris, l ietuvių tei suol ių i šgelbėta s su savo broliu Josifu, po karo Lietuvoje stojo dirbti NKVD
gryna i keršto žydų žud ikam s sumetimai s. Jo vadovau jama enkavedistų grupė, negalėdama visi škai jrodyti itariamųjų nusikaltimais lietuvių kaltės,
dažnai nušaudavo dar tik itariamus tardomuosius kaip buvusius žydšaudžius, pažymėdama Maskvai, kad tai padaryta „mėginant pabėgti ". Gefeno grupė vien Alytaus apskrityje taip nužudė apie šimtą lietuvit\. 873 Apie
tok i faktą A. Gefenas atvirai pripažino žurnalistams, duodamas interviu
Niujorke leidžiamame laikraštyje rusq kalba „Russkaja reklama" .874 Taip
daryti Gefenui patarė enkavedistai maskviečiai ir taip tuo metu galima buvo daryti , nes kai 1944 m. sovie tai reokupavo Lietu vą, jie žyda is pasitikėjo
labiau , negu lietu viais komunistais, kurie i partiją istojo 1940 m. ir, anot
Gefeno, vokiečiams atėjus perėjo i jq pusę. Tačiau po mett\, 1945 m. , ano t
sn Luka sz Hirszowic z. The Holocaust in the Soviet Miror // The Holocaust in the

Soviet Union. Studi es and Souces on th e Destru ction of the Jew s in the Na z iOccupied Territories of the USSR, 1941- 1945.Edited by Lucjan Dobroszy cki
and Jefrey S. Gurock. New York , 1993, p. 30- 31.
873 Aba Gefen. Defying the Ho!ocaust. A diplomat's report. - S. Bernardino , Ca:
The Borgo Press , 1993, p .71- 79.
'" ,,H paccTpemman npn nonhlTKCK 6crcTBy"// PyccKaRpeKJtaMa(Broo klyn , N .Y.),
1995 12 26. No 140.
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Gefeno, rusa i nutarė gerinti sant yk ius su lietu viais, n es susika upė d au g
skundq , kad „žydai užmušinėja lietu vius", ir Maskva žyd us-enka vedi s tu s
nutarė nušalint i nuo įtariamq karo nu si kaltim ais ga ud yn ių rei ka lų . Aba
Gefenas pripažino, kad tuomet, pajutęs, kad jį ga li už tuo s darbu s ar eš tu oti,
pasiryžo bėgti į užsienį. Taip jis ir padarė.m Kerš taut ojq, kitaip nesugebė
jusiq reaguoti į savo artimųjų netektį ir pasi rinkusių t okį būdą p as ie kti
teisingumo, buv o ir dau giau . Ar bu vo atkeršy ta tikrie siem s ka ltini n kam s,
a rnenu kentėjo nekal ti, ga l tik apskt1sti ar įta riami žmonės, yra klau s im as,
nes kerštas - blogas patarėjas.
Ir sovietų okup uot oje Lietu voje, nepai san t reži m ų, pe rsekiojimų, genocido sant ykiai net tarp skaud žiausia i okupan tų nu skriau stų žm on ių liko geri, supratingi , kaimyni ški . Melaging ai įskųstas sov ietams , kad yra p artizanas, sovietų suim tas ir kankin tas Jonas Starkus buvo išgelbė tas, p aleistas
nuo nacių išsaugo tos žydaitės ir jos brolio pastangų dėka . Tie pa ty s likę
gyvi žydai 1949 m . su gebėjo išva duo ti iš tre m tinių vago n o jau d ep or tu oja mus į Sibirą jo tėvus. Kaip rašė J. Stark us, ,,m ano tėvų šei m ai da u g padėjo
papra sti žydai , o labai pakenkė, daug ka nčių su te ikė lietu via i komun istai".876Apskrit ai p okar io metais vykę deši mt ys procesų pr ieš n aci ų ta lki ninkus, šimtai n ubaustų mirtimi karo meto n usikaltėlių, v ieša p aga rb a genocido aukoms lietuvių ir žydų santyki us Lietuvo je pageri n o ta p ras m e, jo g
žydai ga lėjo pajau sti, kad n usi kaltėliams neta iko m as sena ties ter m in as,
kad jie yra deram ai n ubau sti.
1941 m. sukilėlių, partizanų veiklos ty rim as prasidėjo iš kar to sov ietams reokupav us Lietuvą . Sovie tams buvo nepa pr as ta i sva rbu išsi aiš kin ti,
kas dalyvavo suimant ir šauda n t sov ietini u s akt yvist u s, p o to sekė klau s imai ir apie tal kininkavi m ą naciam s žuda n t žyd us . Lietu vos gyventojų ge nocido ir rezistencijos ty rimo centro du om enimi s (toliau - santrump a
LGGRTC), 1944- 1980 metai s LSSR val stybi ni o sa ug um o k om itet e (KGB)
buvo sudar yta 1900 bylų, kal tinant n us ikalti m ais, įvykd yta is naci ų ok up acijos metu . Šalia tiesiogin io kalt inimo „tarybini ų piliečių", kitai p sa kant
žydų, civilių žud ymu , šiose byl os e bendradarbiav imu kalt inam i civilinės
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vald žios pareigūna i, 1941 m . an tisovie tin io sukili m o d alyv iai ir t.t. 877, bu vo
baud žia m i ir getų kalin iai, getų poli cinin kai - buvę ges ta po age n tais.
Vie na d ažnia usiai skiriamų bausmi ų u ž „ tarybi ni ų pi lieči ų ", da u giau sia žydų, civi lių žudymą bu vo mi rtie s bausmė. Ši ba usmė antr os io s
sovietų ok up acijos laik ot arpi u bu vo vykdo m a 1944-47 m e tais ir nu o 195 0
m etq. Ge riau sia i iš tirt as 1944- 1947 metų laiko tarpi s. Tais m e tais mirt ies
bausmė įvykdyta 257 as m enims, dalyvavus iem s žydų genoci d e . Vėlia u so vieta i laikinai netaikė m ir ties ba usmės, o ją atna uji n us , 1956 - 1969 m e tais,
kaltin an t žydų ge nocidu , mi rtie s bausme b uvo n u teis ta dar 40 asmenų, tad
iš viso mirti es bau s me nuba usti 297 as m enys. Tačiau ap ie atlik tas ba u sm es
nebu vo ra šo m a spa ud oje . 1945 m. sau sio 29 d. SSRS A ukščiausiojo teis m o
kol egi jos išva ž iuoj am oji sesi ja mi r ties bau s me nu teisė de ši m t buvu sių Vilniaus SD Ypa tin goj o būrio na rių : Juozą Augustą, Bo ris ą B a l tūsi, M iką Bogotkevičių, Joną Dvilainį, Juozą Macį, Vladą Mandeiką, Joną Norkev ičių,

Vaitulio n j.878Sov ietai ir Le nkijos vald žia n u teisė api e 20 minėt o bū rio n ari ų. 196 1 m. ap ie tris karo nu s ikal tė liu s, n u bau s tu s mi r ties b au sme s u ša ud ant bu vo apr aš y ta v ietos
(,,Sov iets kaja Lit va", 1961 vas ario 25) ir SSRS sp au doje (,,Trud ", 196 1
kov o l ). Jon iš kyje 1961 m . vasarą mirti es bau sm e nub aust i u ž dalyvavimą
m asinėse žu d y n ese buvęs Jon iš ki o po licijos va d as Ju oza s Su tku s, b e t o,
suim tas buvęs vietos LAF 'o v ad ov as Jon as Ožal as ir Sta n is lovas Kaklia u s kas . Ap ra šy dama s teism o procesą žurn alistas nei vie n oje vie toj e ne pam i n ėjo, kad bu vo žudom i vie tin iai žy da i, naud ojo tarybinių pi li ečių,
tarybinių pa triotų termi nus. 879
Joną Oželį-Kaz lauską, S tasį Ukriną, Povilą

Laba i p lačiai sov ieh 1 vald žia išrekl ama vo du p ro cesu s, sur en g tu s
1962 m . Parengia m ieji d ar bai jiem s vy ko rimt a i ir p la ninga i. 1961 m . Vil niu je išle ista Jokūbo Vico knygutė „SS tarn yb oje" ap ie lietuviškų p o licijo s
bata lionų vy kdyta s žudyn es, talkinimą vokiečiams, tarnavimą Rei ch o in te-

resa m s. Ta č iau da ugia u

dėmes io susilaukė

tie sav is au gos

batalionų

n ariai

sn Bylose gali figūru oti ne po vieną kaltinamąjį, tod ėl s unku pasak y ti ti ks lt1 kal -

815PyccKan pe1umrn, 1995 12 26. Tas tekstas paske lbtas ir lietu viškai : Marin a
Aristova, Michailas Heifecas. Lietu vos žyd šaud ži ų įniršį kurstydav o ir žyd ų
k omunistų niekšybės// Lietuvos rytas. 1996 03 23. Nr. 69, p. 13.
876
Jonas Starku s. Nereikėtų kalti nti lietuv ių / / Lietu vos aid as, 2000 10 09,
Nr. 214.

t inam ųjų s ka ič ių .

A rūn as Bubny s. Vo k ie čil\ okupu ota Lietuva , p . 276.
879r . OpaoJ1J
rn . UoJMCJJ1J
1c. l13 JaJla cy.11n
// CoocTcKall n 11
TBa, 1961, 12 aer .
Iki areš to Oža las de ngės i kol ū k iečio Ad omo Lenik o pava rde , o Su tk us Kos to
Jankausko pav arde dirbo Telšh 1rajono Vi ešvėnų ap y linkės pirm inin ku .
878
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ir karininkai, ,,aktyvi s tai ", kurie po karo emigravo i užsieni . 1961 m. kovo
7 d. ,,Sovietskaja Litva " apkaltino dal y vavimu Ukmergės žydt\ žudynėse
po karo emigravusį įJAV Mečį Paškevičių. Po kelit1 dienų Ukmergėje ma sin iame susi rinkim e buvo keliamas reikalavimas grąžinti tok ius asmenis
iš užsienio, juos teis ti, išlindo ir propagandinis tikslas susieti holokaustą
su lietuvių emigra ntt1 vykdoma Lietuvos laisvinimo veikla JAV , Kanado je, Australijoje. 850
Energingai ir gausiai kaltinantys buržuazinį nacionalizmą s traipsniai kreipti savo tikslams . 1962 m. vasario 13 d. LKP CK dienra š tis „Tiesa"
paskelbė: ,,Robertas Kenedis slepia budelį Paškevičių". Vasario 14 d. ,,Tiesa" anonsavo naujus leidinius - knygutę apie policijos batalionų nu sika ltimus „Kaltina nužudytieji" ir brošiūrą anglų kalba „Do you know thi s
man?", skirtą 1(13) baudžiamojo bataliono vad ui Antanui Impulevičiui ,
mat tas irgi gyveno JAV, Filadelfijoje. Birželio 20 d. laikraštis atakavo LAF 'o
Vilniuje vadovą Stasi Žakevičių-Žymantą, be jokių ceremonijų išvadi ndamas jį Panerių budeliu. Žymantas irgi gyveno JAV. Birželio 22 d. ,,Tiesa"
narsinosi, kad Impulevičius - ,,kruvinas imperializmo bud elis", nužudęs
50 000 taikių gyventojų, nepasislėps tarp Filadelfijos mūrų".
1962 m. rugsėjo 28 d. spauda pranešė, kad pastatytas dokumentinis
filmas „Kodėl akmenys net yli" (scenarijaus autoriai Ig. Pikturna, operatorius L. Tautrimas), skirtas lietuvi ų policijos bataliono karių, jtariamt\ nusikaltimais, suėmimui, vėl priminta, kad JAV gyvas vaikščioja Impulevičius.
Po to sekė pro.cesai.
1962 m. rugsėjo mėn. Kaune įvyko procesas 1(13) baudžiamojo policinio bataliono nariams P. Matiukui, J. Palubinskui, B. Čirvinskui, A . Raižiui, L. Meciui J. Kopūstui, K. Skabickui, S. Benziui, kurie, kaip dalyvavę
nuteisti sušaudyti. Tais pačiais metais spalio
buvusiems ypatingojo būrio nariams - Z. Kemzūrai, J. Stankaičiui, J. Knyrimui, J. Davalgai, P. Plaučiūnui, B. Gaižauskui,
P. Tinteriui, L. Kolkai , J. Ūseliui. Buvęs bataliono vadas A. Impulevičius
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sov iet iniam teisingumui. Visi nu teis ti sušaudy ti881, teismu s plačiai aprašė
vietinė Lietuv os SSR spa ud a.
Po 1963 m. toliau sovietinėje spaud oje pu olami vysk up as V. Brizgys 882 ,
A. Impulevičius883 , S. Žakevičius, M. Paškevičius, monsinjoras Z. Ign atavi čius884, fakti škai v ien dėl to, kad jie gyveno Vakaru ose. Tai pat v irtina ir
spa ud os kam pa n ija apie procesą Klai pėdoje, kur 1964 m . buvo te isiama s
Skuodo gim nazijos kap elionas kun. Lionginas Jankauskas-Jankus, dalyvavęs žudynėse ir terorizavęs gyventojus, taip pat Albin as Maželi s, Jurgis
Embrasus, Kazys Vyšniauskas, Jonas Mock us, Liud as Kniupis. 885 Kodėl
procesa s aprašomas, aišku, nes kun igas Jankus gyveno, anot straipsnio
autoriaus , ,,po Amerik os imperialistų spa mu" , skir ta jam kėdė buvo tušči a,
ant jos pa sta tyta lentelė su Jank ausko pavarde.
1965 m. lapkriti teisti Rokiškio žudynių dalyviai Kazimieras Dag ys,
Steponas Lašas, Stasys Varnas ir Petras Strum skis. Apie juo s rašoma spau doje , n es buvo gera pro ga parašyti, kad JAV gyvena Rokiškio komendantū
ros kuopos nariai Henrikas Dūda, Andrius Abarius , Australijoje - Balys
Milaknis, Kanadoje Vladas Erslovas. 886 1967 m. rugsėjo mėn. Kupišk yje
bu vo tei siami Kazys Šniukas , Aleksas Malinauskas ir Danie lius Kriuka
(nuteisti sušaudyti , konfiskuojant visą turtą ), o Jonas Karaliu s ir Stasys
Grigas nuteisti po 15 metų laisvės atėmimo. Teismas priėmė atskirą nu tari mą dėl žudyn ių Kupišk yje organizavimo Veme riui Liove, gyven usiam VFR,
dėl to ž inutė ir tilpo laikraštyje. 887
Įta riamųj ų dal yvavus žudynėse paieška , platus „šukavimas " n et
iki 1967 m. trukę ir gana plačiai , su pr opagandiniu užmoju sovietų spaud oje, radijuj e, dokumentiniuose filmuos e nušviesti teismai pr ieš įtariamus
žydų naikinimu asmenis leidžia teigt i, kad LSSR kaltieji buvo nubausti, o
kie k pokario metais NKVD „trejukių" buvo nubaus ta nekaltų (kai kurie

masinėse žydų žudynėse,

mėn. Vilniuje įvyko procesas

teistas už akių, nes JAV atsisakė ji išduoti SSRS, buvo organizuoti sovietinės
valdžios geidžiami JAV pasmerkimai, kad ši neišduodanti A. Impulevičia us

... liHKarcKall „Tr ibu ne" JaIUHIU3CTy6aliuy // l13BCCTIIII(MocKBa) , 4 MapTa, I96!.

m

Kaltina nu žudytieji. - Vilnius:Va ls tybinė polit inės ir mokslinės literatūros leid ykla, 1963, p. 15-207.
882 Vyskupas bučiuoja svas tiką // Tiesa, 1963 m. gru odžio 21 d . Nr . 297.
883
Ame riko s gėda// Ties a, 1964 m . kovo 3 d . Nr. 53.
sa. Kas yra mo nsinjora s lgnatavičius / / Tiesa, 1967 m. gru odž io 9 d. Nr. 285.
885 S. La urinaiti s, V. Min iotas. Kaltina nu žudytieji ir nukankintieji // Ties a, 1964 m .
kovo 6 d. Nr. 56.
886 S. Laurin aitis. Kalt ina nužudyti eji, smerkia gyvieji // Tiesa, 1965 m. lapkričio
7 d. Nr . 270.
887
Bud eliai susilaukė atpildo // Tiesa , 1967 m. rugsėjo 29 d. Nr. 228 .
881

,.
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lietuvių

autoriai netiki, kad sovietams tardant bu vo surinkt i tikri paro dymai, kad jie buvo priversti du oti tokius, o ne kitokius parodymus kankinant
ir t. t.)dabar jau vargiai galima būtų išsiaiškinti. Kaltinanty s A. Impulevičiti
iš Filadelfijosir kitus emigrantus straips niai pasitaikydavo iki pat 1984 m.,
kai pasirodė V.Žeimanto knyga „Teisingumas reikalauja." 888 Taigi -ka ltint i
užsienyje gyvenantys lietuviai ir tų kaltinimų tikslas buvo aišk us - kompromituoti užsienio lietuvių organizacijas, aštriai kėlusias Vakaruose Lietuvos okupavimo klausimą, formuoti nepasi tikėjimą išeiv ija. Kaip propagandiniais, jais nepasitikėta, žydų traged ija juo se nu stumt ai trečią planą,
teisybės sakyta tik dalis. Klasiškiausi u holokausto esmės dez inform acijos
pavyzdžiu ta tema galima laikyti Kauno geto pogrindžio nari o D. Gelpemo
straipsni, kuriame jis aprašė patirta s ba isybes, kai hitl erini ai okupantai
valdė kraštą, kai „p rasidėjo masini ai šaud ymai jokioms partijoms nepriklausiusių žmonių, lietuvių ir rusų, žydų ir le nkų, kai niekas nebu vo tikra s,
kad jo nepervers kulka". Cenzūra Gelperno stra ipsni taip „sutvarkė", kad
žodis žydas pam inėtas tik pacituotoje dalyje ir tik kont ekste su kitomis
tautybėmi s, niekur kitur straipsnyje žyd ai atski rai nebefigūruoja, nors
straipsnyje rašoma neabejotinai apie holo kaust o reiškin i.889
Lietuvoje pasirodė propagandinės knygos ir sovietinei ideologijai
tarnaujanty s leidiniai, praded ant Z. Kondr ato „IX Fortas" (Kaunas, 1961)
bei serijos „Faktai kaltina" brošiūros, kurio se akcentas buvo ded amas į
,,buržuazini nacionalizmą", fašistinių okupantų talkininkavimą nacių Vokietijai žydų tragediją pateikė marginaline forma. Iš dalies tai galima pasakyti ir apie dvi_tomj dokumentų rinkini „Masinės žudynės Lietuvoje (19411944)", kurio pirmoji dalis pasirodė Vilniuje 1965, o antroji net po aštuonių
metų pertrauk os - 1973 metai s (tiesa, 1970 metais angliškai pasirodė dokumentų rinkinys „Documents accuse" (Vilnius: Gintaras. - 300 p .). Toks
didelis tarpa s tarp abiejų lietuviškų tomų sunk iai paa iškinamas , nes leidini redagavo seni LKP pogrindinin kai, buvę aukšti NKVD darbuotojai Balys
Baranauskas ir Eusiejus Roza uskas. Maty t, redaktoriai ir sudarytojai gavo
pylos už pirmąji tomą, kuriame bent tr ijose vietose atskirai išskirtas būtent
žydų naikinimas ir tam skirti visi publikuojami dokum entai, o tuo tarpu
su Lukasz Hirszowicz. The Holocaust in the Soviet Mirror // The Holocau s t in the
Soviet Union, p. 41-42.
889
Dmitrijus Gelpernas. Siaubingiausios IX Forto dienos// Tiesa, 1966 m . spalio
29 d. Nr. 254.
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antraj ame tome Lietuvos gyventojų persekiojimas ir žudymas įrodinėja mas
dokumentai s, ku rie dėliojami pa gal apskritis, nėra nei vieno skyrelio , skirto
a tskirai žyd ų žudynėms. Dokumentai parinkt i taip , kad daugiau matytųsi
lietuvitĮ partizanų terora s pri eš sovietinius aktyvistus, komuni stu s, komjaunuolius, o ne žydus. Sudar ytoja lieka tik G. Erslavaitė, o pirm ojo tom o
sudary tojas K. Rukšėnas jau nebeminima s.
Sovie tini o stili aus holokau sto tyrinėjimus stabdė SSRS kova prie š
sionizmą, d aromi sio nizmo ir nacizmo sulyginimai. Nepaisan t to, buvo
pa stat yti dideli monum en tai auko ms atminti, nors nebūtinai jie bu vo skirti
ir žydams. SSRS ar kitur, kur buv o gilios antisemi tizm o šaknys, dalinis
holokausto žinoji mas kėlė klausimą, ar žydai „nusipelnė" tokio d idelio
atmin imo, arba tai buvo silpnin ama supra timo, kad žydai daug nukentėjo,
tačiau „nekovojo" .890
Holokaustas suvienijo žydus , dabar pamačiusius, kad j ų kaip tautos išlikim o negarantuoja nei viena kita valstybė, tragedija tarsi įgalino,
ipareigojo tarp usavyje susitar ti dėl Izraelio valstybės sukūrimo būtinumo.
Pasaulio žydų orga nizacijos suteikė Palestinoje gyvenan tiems žy da ms reikalingą finansinę, ekonominę ir politinę pagalbą, gausėjo žydų imigracija i
Palestiną. Holokausto baisumai sustiprino ir pasaulio p oli tikų nuomonę,
kad žyda ms reikia leisti suk urti savo valstyb ę. Pagalia u 1948 m. ant Euro pos žydų aukt1 aukuro stojosi nauja žydų valstybė - Izraelis. Lietuvių ir
žydtĮ diskusijoje tai keitė situaciją, ta čia u kompli kacija bu vo u žprogramu ota kitu istoriniu para doksu - atsiradu s Izraeliui, nebeb uvo Lietuvos valsty bės. Lietuva valstybės lygiu negalėjo objektyviai tirti karo meto tra gedijos,
pa sitelkdama dar gausius liudininkus, likusius gyv us žydus, priimt i sprendimus, ivertinti praeities gėdos, pa saky ti visą tiesą sau ir savo piliečiams
lietuviams ir litvakams. Negailestingas laikas stūmė i užmarštį įvykius, o
sovietinė sistema, vadova ud amasi visų tarybinių tautų oficialia lygybe, a tskira i žyd ų tragedijo s stengėsi neakcentuoti, vadin dama tai tiesiog masinėmi s tarybinių žmoni tĮ žudynėrnis.

Likę

neska itlingi Lietuvos žydai po karo susilaukė papild ymo iš
kitų sov ietinių respubliką Prie litvakl\ prisidėjo atvykę gyven ti į Lietuvą
890

Zv i Gitelm an. Soviet Reactions to th e Holocaust 1945-1991 / / The Holocaus t
in the Soviet Union , p. 20- 21.
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žydai iš kitų SSRS vietLĮ, dalis jLĮ išmoko lie tu viška i, tačiau dėl em igraci jos

kaip, beje, susili ejimo i tarybinę tautą teorijos pagrindu ir lietuviu s. Ir dar
viena svarb i aplinkybė ta pačia tema - holokausto tema kel tų klausimą
apie Ry tų europiečių kolaboravimą su naciais, tai sudarė nemažą įtampą
tarp JAV žydų ir Rytų europieči ų bendruomeniLĮ, o su šia problema sovietų
istoriografija nesijautė komfortabiliai. 893 Geriausias pavyzdys apie žydų
naikinimo fakto trynimą iš ko lektyvinės atmint ies būtų Lietuvos kino studijos režisieriau s Raimundo Vabalo filmas „Žings niai naktį", suk urt as
1962 m., skir tas 64 žyd ų, nacių privers tų deginti sušau d y tų žmonių lavonus, pabėgimui iš Kauno IX forto. Tame filme tik vienas iš bėgančių herojų
tėra ... žydas. Supra ntam a, kad šis priekai štas filmo kūrėjams netaik oma stokia buvo sovie tų ideologinė politika.
KGB, matydama tokias tendenc ijas, siekdama kiršinti JAV lietu viu s su žydais, stabdyti veiksmingas baltijiečių laisvinimo akcijas Vakaruose, ruošė ir kartas nu o karto perduodavo Vakarams medžiagą apie lietu-

i užsie ni žydLĮ Lietuvoje vis mažėjo -

1959 m. Lietuvoje gyveno 24,7 tūkst.,
1970 m. -23 ,6 tūkst., 1979 m. -14 ,7 tūkst., o 1989 m. - 12,4 tūkst. žydų, ar ba
0,3 pro c. visLĮ Lietuvos gyventoją 1989 m . daugiausia žydų gyveno Viln iuje -9 147, Kaune-1 378, Klaipėdoje- 710, Šiauliuose-467, Panevėžyje - 91
žydas. 891 Dalis jLĮ iš kitų sovietiniLĮ respublikLĮ atvyko gyve nti sp ecial iai į
Lietuvą, nes čia buvo palankesnės (bent jau psichologiškai) sąlygos emigruoti į Izraelį. Visų pirma čia žy dt\ niekas nesmerkė u ž tai, kad jie nori
emigru oti, tam mažiau darydavo kliūčių vietos admini straci ja, nor s A. Snieč
kus tam nepritarė, neoficialiai ir oficialiai emigraciją smerkė, ypatingai, kai
žydų protesto formos pasireik šdavo organizuo ta forma , rašan t LKP CK kolektyvinius laiškus, kurie vėliau pasirodydavo ir Vakarų spaudoj e (1968
metais). Laiškuose žy dai protestavo prieš žydLĮ kapinių naikinimą, kultūri
nius suvaržymus, paminklų Paneriuose ir IX fort e Kaun e nepasta tymą,
marmuro panaudojimą Puški no paminklui. 892 Supr ant ama, kad partinės organizacijos, vykdy damo s partijos liniją , draud ė lydėti
išvykstančius, bandė juos izoliuoti. Indi vidai tuo tarpu gana šiltai žy du s
palydėdavo į Izraeli ir, kas nuostabiausia , buvo palankūs Izraelio žy dams ,
nepa isant intensyvios SSRSantii zraelietiškos propa ga ndos. Lietuvoje buvo n epap rastai palankiai žiū rima i Izraelio valstybės atsi radim ą, jos sėk
m i ngą kovą už nepriklausomybę su arabais. Maty t, kad d a ugelis lietuvių
čia nostalgiškai svajojo apie tokią gali mybę išsivad u oti ir vėl at sira sti nepriklausomai Lietuvos valstybei. Pažymėtina, jog nepaisant viešos SSRS
vykdy tos Izraelio smerkimo politikos, baltijiečiai išvy kstantiems žydams
reiškė savo susižavėjimą Izraelio pergalėmis prie š SSRS remiamus ara bu s,
ypatingai po 6 dienų karo.
Lietuviams darėsi vis sunkiau suprasti žydų tra gediją, nes apskrit ai
žydtĮ gyveno nebe tiek daug, kaip prieš karą, holokausto nepabrėžiant kaip
visos tautos naikinimo politikos, tas išskyri m as buvo ir n es uvo kiama s jau
_,,.,,
ne vienai kartai. Sovietai tyliai leido žinutes apie žyd us ir holokaustą, tiesiog mikro skopi škai matavo pateikiamą žinojimą, nes suvokė, kad h olokau sto faktas stiprina sovietizuojamų žydų savimonę ir nut olina jų as im iliaciją. Mat sovietai tik asimiliacijos būdu manė išspręsti „žydų klausimą",

l

Olandų kapinių

l
\

vius, tal_k_inusiu
s hitle~ininkams naikinant žydu~ . Taip Vak~ruo _se ~iekta
sudaryti 1va1zd1,kad he tuv1a1buvo aktyvūs nacių pagalbmmka1, sedavo
min ti, kad Vaka ru ose esa ma daug nenubaustų už karo nusikaltimus Pabaltijo gyventojų. Tuo buvo siekiama mažinti Baltijos šalių išeivių įtaką JAV _)
kongr ese, val džios institucijo se. Būdingiausiu pav yzdži u gali būti 1972 m.
Vilniuje ang liška i išleis ta knygutė „The y Live in Your mids t", kurioje
dalyvavimu žudynėse ka ltinami JAV, Kanadoje ir VFR gyvenę lietuviai
Antanas Glodenis, Stasys Liepa, Leonarda s Kasperiūnas, Stasys Jonaitis ,
Vil iu s Gaud zeviči us, Vacys Urnie ži us , Bronius Sutkus, Alfonsas
Patalau skas OAV va d inosi Palas), Donatas Šukelis, Juozas Stasaitis (VFR
gyve no Jono Stankaičio pavarde), Henrikas Dūda (JAV vadi nosi Henry
Pivor iūnas), Zigmas Arlauskas ir Zenonas Kolba.59.i., Knygu tėje pateikiamos
jų trumpo s biografijos, gyvenamieji adresai užs ien io ša lyse.
1980 m. SSRS saugu mo parei g fmui O. Nečiporenkai siųstas dokumentas teigia, kad Vilniaus KGB sistemingai si unčia i Vakarus nauju s faktus apie baudžiamqjq nacių formuočių dalyviu s, ją pastebi žydų visuomenė Vakaruose , ta medžiaga panaudojama
„Lietuvo s žyd q asociacijos
Izraelyje " leidiniuo se (,,Gachelet"), informaciniam e Yad Vashemo rinkinyje

M
891 Lietuvos
892

gyventoja i. Statis tikos rinkin ys. - Vilnius: Minti s, 1990, p. 13- 14.
Vytauta s Tininis. Sniečkus, p. 234-235.

Zv i Gitelman. Soviet Reactions to the Holocaust, 1945-1991 / / The Holo caus t
in the Sovie t Unio n, p. 18- 19.
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ŽYDAI, LIETUVIAI IR HOLOKAUSTAS

\ ir kitų šalių leidiniuose, kurie kaltina lietuviu s, atskini žydų še imo s ragi594
namos per patikimus asmenis reikalauti teisingumo.
Tuomet lietuvių išeivijos atstovai , pasirodžius tokioms publikacijoms, puola kaltinti žydus
už jų veiklą sovietų režimo metais, kuri buvo nukreipta prie š lietuvių tautą.
Tai paaštrindavo santykius tarp JAV lietuvių ir žydų organizacijų vadovų.
Tokiais būdais siekta užkirsti kelią Baltijos valstybių išeivių ir JAV žydų
organizacijų bendradarbiavimui. Apskritai KGB pateikdavo Vakarams me' džiagą apie nusikaltimus ir įtariamus nusikaltimais tuomet, ka i sovietams
tai buvo reikalinga propagandai. Taigi žydų ir lietuvių nelaimėmis žaidė
sovietinis režimas, aitrindamas praeities žaizdas, sava naudiška is tikslais.
(KGBpolitinėms akcijoms ir tikslams apta rti skirti J. Starkausko 895 ir iš dalies A. Dargio 896 straipsniai, nemažai tokių faktų pateikė ir prancūzų politologė Francoise Thom.897 )
KGB žaidė dide les netektis patyrusių asmem1 jausmais , kraupiais
išgyvenimais.
1. žydų bankas prie š kariniame Kaune su užra šais lietuvių ir jidiš kalbomi s (iš Vi/11in11s

Cnono valstybinio iyd1111111zi
ejn11
s fo11d1
1, reprod.R. Miči1i110)

Vakaruoseatskleidžiamasholokaustas
Beje, pats terminas holokaustas pradėtas plačiai vartoti tik nuo
1960-ųjų ir padeda atskirti tam tikras žudynes nuo kitų genocido atvejų.

Senojo Testamento žodis holokaustos (graikiškas vertimas ateina dar iš III
šimtmečio prieš Kristų) reiškia sudegintą auką, skirtą išim tin ai Dievui. Žodis holokaustas įvardija Europos žydų sunaikinimą, pati es termino pras mė įgauna teologinę reikšmę, kaip paslaptingas įvykis, kurį nėra įmanoma
visiškai suprasti.
.
Holokaustas kaip sąvoka kviečia susitelkti prie nužudytų aukų lemh~s apmąstymo, be to, tai yra nespecifinis terminas, daugeliui žmonių imphkuojantis r_eiškinį, prilygstantį žemės drebėjimui arba potvyniui, negu
konkretų nusikalstamą atvejį.
"' Išgelbėję pasaulį ..., p . 13-14.

"' Juoza s A rvyda s Starkauskas. KGB bandymai s ukir š inti JAV lietuvius ir žy dus
,,. l l Draug as (~hi cago ). 1994 m. liepos 16 d. Nr. 137 (28) (Kultūrinis prieda s).
Alvyda s _Dargis. Gars ioji „Garažo byla" nebaigta : au kos nutildyto s, budeliai
tyh // Lietuvos rytas . 1996 m . lapkričio 16 d . N r. 269.
m Franco· Th
· •
.
ise om . KGB ir zyda1 // Lietu vos aidas (Vilnius) . 1995 03 09 Nr. 47 .

2. Žydų prek ybininka i ir amatininkai po1.uoja Kau no senamie s tyje (iš V1/111n11s
Cnono

vn/stybi11io:yc/1111111
zil'jn11
s fo11
d11,r('prod.R. Miti1i11
0)

.L..

3. Kauno žydt1 gimnazijos pedagogų tary ba ir tėvq komiteta s 1930 m . Sėd i iš ka i rės:
P. Goldfarbas, 5. Kapitas, B. Kesleris, direktorius J. Bruckus, viced irek torius A. Bermanas, M. Mickfm ienė, N. Lidskis, J. Lc,·itonas. Rcprod. R. Mičiri 110

5. Lietuvos rabinq suvaži avimo Kaune 1930 m. prezid iumas. Iš kairės: Silma nas , J. Blochas, vicepi rmin in kas S. Fainzi lberis, J. Rab i navičius, pirmini nkas R. Bergla sas , vyriausiasis Lietu vos rabinas B. Šap iro, rabinas J. Rifas, generalinis sek retorius D. lcikavičius, rabinai B. Faive lzonas ir Veseleris (iš Vi/11in11s
Gmmo mlstybinio :yd u m11:it'jn11s
fo11d11,
reprod. R. Miči1i110)
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6. Rabin q suva žiavimo dalyviai. Reprod. R. Mi{i1i110
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4. Žvdq „Engelio" choras 1930 m o· · 1 5 81 1
. . .
- ._
· mgen as . ec 1erav1č1us 1r D. Po rcho vn ikas. Reprod.
R. M1rnl110
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7. Kauno namų savininkų sa,·itarp io kredi to draugijos valdyba . Iš kairės: direktorius
J. AlperaYiči us, M. Velcmanas, valdybos pirmininkas E. Salamona s ir vald ybos vicepirmininkas A Gudaliaus kas. R,•prod.R. Mičili110

ftraėl itu priesaika
'199-.~ 111.
l\lų[us .

8.

Žydų - Lietuvos kariuomenės karių priesaika. Alytus, 1926 me tai. Reprod. R. Mičili110

9-12. 1938 m. Lietu vos kari uomenės die nos proga suteikti auk štesni kariniai laipsn iai:
ats. kapi tono - M. Bregšteinui , Žydq karit \ sąjungos vicepi rm ininkui , ats. ka pito no M. Bramsonui , ŽKS cent ro ,•ald ybos nar iui (naciq okupa cijos metais likima s jnm
lems biHi Kauno geto polic ijos vadu), nts. kapit ono - Lietuvo s kariuomen ~ savanoriui-kOrėjui J. Gens ui (nacitt okup acijos metais tnp s kont rovcrs ine asme nybe Vilniaus gete), ats. kapiton o - M. Kapcliušni kui. R~prod. R. Mi<'ili110

13. L. Vidučinskio raštinių ir braiž ybos bei meno
Kaune . Reprod.R. Miči11110

U . Volfo Kliačko p rekybos

prekių parduo tu vė

d .li K
namų san e s aun e. J<
eprod. R. Mičillno

15. Dovydo ir Ged~l io llgovs kių sta tybos kompa n ijos pas ta tyti ir sta to m i objekt ai 1930 m .

(to meto reklama ). Reprod. R. Mtčiti110

16. Bendrovės Bcrman ir Ko muil o ir parfumerij os fabriko p a kav imo sky riu (iš Vi/11i11
tt,
Gno110 m lsty /1i11
io žyd t/ mtt:irjntts Jo11
d 11,reprod. R. Mičititw)

17.

Bendrovės Ber man ir Ko sav in inkas
ir dir ek tori us M. Bermanas. Reprod.
R. Miči11110

19. SSRS ir Vokie tijai pa sidalijus Lenkiją viename taške susikirto
Lietuvos , SSRS ir Vokietijos siena . Reprod. R. Miči1i110

l r

18· 1939 m. rugsėjis. Vermad1to kariai prie Augus tavo, sovietų-vokiečių demarkacinės lini·
JOS.Reprod. R. Miči,; 110

20. Vokiečiai degi na žyd11lovas t.Iyslcn ice, Lenkija. Daugiau kaip 12 000
Lenkijos žyd11patraukiai Lietuvą ir randa čia priegl audą bei globą.

Rrprod. R. Mil'i1i11
0

21. 19-10m. SSRSokupu oja ir aneksuoja

Lietuvą.

Sovietq paradas Kaune 1941 m . Reprod.

23. Lietuvos gyve ntojai s tebi ižyg iuojanti \'ermachtą. Reprod. /( Mičili110

R. Mičili110

22. Vokietijos
prieš SSRS, 1941 m. b'1rze
• 11.s. Dega Kauno pas tatai (iš Vi/11in11
. . ataka
•
s Cno110
vnlstyb11110
zyd1111111ziejn11s
fo11d11
, reprod. R Mičhi110)

24. Sve ikin ima i išvad uotojams
iš sovietq jungo po repre sijq ir d epor lacij11 i Sib irą.
Reprod.K 1\lli<'ili110

25. Lietuvitl sukilėliai-partiza n ai padeda vem1achto kariams. Reprod. R. Mičili110

26. Kauniečiai prie Soboro utinka v0 ki „ k .
. ..
. 1. . k .
eoų anu s. Suk1lehai ryšėjo ba ltais rai ščiais ar ba
t nspa
v1ais, aip vyras kairė·e n t k
.. . .
. . fi
J uo rau os p useie /1š V1/11ia11
s Gao11
0 vnlsty/Ji11iožyd11

11111z1e1n1
1s 011d11
, reprod. R. Mičili no)

27. Daug kur vermachtu i jžengus i mie ste!~ ten jau valdži ą turėjo lietuviq partizana i, dar
vad inti baltarniščia is (iš VilniausGao11omlslybi11io
=.yd1111111:iejaus
fo11d11
, reprod.R. Mičili110)

28. Partizam 1špa lcris K,1une. Atve žta iš p rovincijos pa rtija areš tu otq žy d q, 1941 m. bi r;1elis (iš Vi/11ia11
s Gao110
valstybinio žyd1111111zie
jn11
s fo 11d11
, reprod. R. Mičiiino)

.,

29. Vaizdas iš pogromo Kauno „ Lietū kio" garaže, 1941 m. birželio 27 d . (iš Vi/11in11s
Gnono
vnlslybi11io
:yd1111111ziejn11s
fo11d11,
reprod.R. Mičiiino)

•

31. 1941 m. liepos pabaiga - vežima i su žydq daik tais traukia i būsimą getą Vilijampolėjc,
tušti vy ksta atgal į miesto centrą (iš Vi/11in11s
Gnono vnlslybinio ::yd11m1dejn 11
s Jo11d11,

reprod. R. Mičiiino)

32. Kauno ge to žydq Taryba 19-13m. Iš kairės: Avrahamas Tory (tuomet Golubas ) - se k-

JO. Suimti žyd ai ir ~~vietiniai aktyvista i, pris ipi ldžius kalėjimams, su telkti Kauno Vll
forte,• • 1941 m. b1rzelio paba
·
•· a (1.š V1.h11n11s
.
1·ga - 11epos
'
pra d z1
Gnono vnlslybinio žyd11
11111
z 1e1n11
s fond11,reprod. R. Mičiiino)

retoriato vadov as, Lcibas Garfunkc lis - pirmininko pavaduoto jas, dr. Elchanonns Elkes- p irmi ninkas, Jako, ·,,s Ookūbns) Gold bergas (buvęs Lietuvo s žydq karit\ s.ijungos
pirmin ink as) - darbo įstaigos vadovas, Zvi Lcvinas - palarėjas (iš Vilninus Gnono
mls lybiuio žyd1111111
ziejn11
s fimd11,reprod.R. Mičiiino)

33. d11,
Darbo
kolonos
rikiuojamos Kauno gete (iš Vi/11i
reprod
. R. Mičili110)
nus Gno110
vnlstybi11io:yd11m11ziejn11s
/011
-

34-36. ,,Lietuvos
•
. . Ž)•d
• 4 sąiungos
lzrael ·e" leid . . . .
d;m1, Jog tai žudynės Lietuvoje~JAV H 1~1~ š 1~s nuotrauka s p ublikuoja, nurod ye )~~o duomen ys kitokie - pirmose d _o_oau~:o memorialinio mu ziejaus fotoartrecio,e
·· prieš
. žydus Lie o·o·evieiose.. - zyd
~ d ynes
· prie Talino (Estija)
· ' - a kCIJa
• tĮ zu
m11ziejn11s
fo11d11
, reprod. R.
j (Latv1ia) (iš Vilninus Gno110
vnlstybi11io žydi;

Mičiii~o]

37. Žudynės Paneriuo se (iš Vi/11in11
s Gno110unlstybi11iožydit 11111ziejn11
s fo11d11
, reprod.
R. Miči11110)

38-39. Dvi A. lmpulevičiaus vadovaujamo bataliono nu otrauko s iš Baltaru sijos. Akcija
Minske, kariant sovietq partizanu s (iš Vilninus Gno110vnlstybi11iožyd11 11111
ziejn11s
fo11d11,
reprod.R. Miči11110)

42. Lietuvos pajungimas okupantu i - kapitona s Sh6nnenbcck atidaro l ietu vių agronomų
!>u val iavim ą Kaune. Reprod. R. Mičitl110

-IO.Mjr. A. lmpulevi čiaus nuotrauka su Lietuvos kariuomenės uniforma sovietinio leidinio „Do you
now this man?" viršel)1e (iš ViilliausGaouo valstybiuiožyd1111111:ie
jausJo11d11
, reprod.R. Mičili110)

43. 1942 m., Lietu vos išvadavimo iš sovicttĮ ju ngo metinės: Katedro s aikštėje Vi lniuje

41. Vilniaus miesto ir srities SS ir saugum o l' ..
- ,
.
lanko Vilniaus nu , d .
.
. ..PO ICIJOS vadas l aul Remchard IJernh ard Krieg
1
O\ a ų ietuv,q policiją. Reprod.R. Mičili110

išrikiuoti lictuv itĮ savisau gos b,1talionai, jlĮ paradą sveikina Viln iau s mies to ir sriti es

55 ir poli cijos š tandartenfiur eris Pa ui R. 13. Kricg, Vilniau s geb iets ko mi saras Han s
1-lings t ir pulkininka s Felu1. Reprod.R. Mičhi110

ŽYDAS-JŪSU

-1-1
. 19-12 m. liepos 7-8 d. l")'kusiame lietul"ių policijos vad11suvaž iavime: sve ikino, dėkojo
už tarnybą t1·ar1'ospolicijos ,·adas prie SS ir policijos vadas Lietuvoje pulk. Wolfgang
Denicke, 55 brigadenfiureris ir policijos generolas-majoras , SS ir policijos vadas Lietuvoje Lucjan Wysocki, Lietuvių policijos d epartamento di rektorius V . Reivy tis ir kiti.
R171rod
. R. Mičit1110

..

-15. Antuydi.škas

nacių plakatas , kurj nacių propaga ndis tai pl atino

Gno110
mlstybi11iu:yd1111111ziejn11s
fo11d11,
reprod.R. Mičiti110)

Lietu voje (iš Vi/11in11s

5TALIHtl5
IR ŽYDAI:-TAIYRA
VIENADIDELĖ IIIEKSU
liAUJA
!

-16.199-1m. rugsėjo 23 d. Lietuvos žydtĮ genocido diena pirmą kartą pažymima Liehtvo s
ambasadoje Vašingtone. Kalba išlikęs gyvas per ho lokau stą prof. Aleksan dra s Štroma s,
dešinėje sėdi - Lietuvos ambasadoriu s JAV A. Eidinta s. R. Astrm,sko 11110/rn11kn

47. Lietuvos prezidento Algird o Brazau sko kalba Knesete 1995m. Vizito metu jis atsiprašė
žydų tauto s už tuos lietuviu s, kurie žudė, trėmė, plėšė. V. C11/evičin11s 1111otrn
11k
n

48. Lietuvos r.rezide ntas Algirda s Brazauskas bučiuoja
Brosh, a lCJUSĮ protestuoti

buvusį

Vilni aus ge to

kalinį

Jakov
50. Tarptautinės komisijos naritĮ ir soviPtų okupacinių režimų nusikaltimams tirt i 1999 m.
birže lio 2 d . posėdis Vilni uje. Iš kairės: prof. Liudas Truska , kom isijos pir minink as
Emanu elis Zingeri s, Lietuv os preziden tas Valdas Adamkus, rabi nas Andr ew Baker
(Ame rican Jewi sh Committee , JAV). O. G. Bnrysaitės 1111otrn11kn

-49. Kasmet
genoc
'
•
..
. Žvdq
d.
. .ido. d ienos
proga uz• zy<.lq
gelbėjimą Žūvančiųjq GelbėJ·i mo Kry·
Zium,
ap
ovan0Jam1
Lietuvos
t
·
r
·
. .. Lietuvos
.
199
Adamk
d
.
eis uo ia1. 8 m . rugseJIS.
pre zidenta s Valda s
us ap ovanoJa Bronę Grigalai tienę. O. G. Bnrysnitės ,111
otrn11kn

5 l. Pancriuose kasmet prisimenami nekaltai nužudytieji. O. G. Barųsaitės nuotrauka
53. Tarptau tinis Vilniaus Forw11as Holokausto metu išgrobstytų kultf1rinių vertybių tema (Vilnius ln terna tional Forum on Holocaust Era Looted Cultural Assets) 2000 m.
spalio 3-5 d. Iš kairės: JAV Ambasadorius Ypatingiems pavedimams J. Bindenagel ,
JAV Iždo sekretoriaus pavaduotojas Stuart Eizcnstat, Lietuvos Seimo pirmininkas prof.
Vyta utas Land sbe rgis. O. G. Barysaitės 1111otm11ka

52. LikusieJ·igvvi
pr·is1mena...
·
D- G. Barysa1tės
. 11110/rauka
1 ·

54. 1-asis Pasaulio litvakų suvaž iavimas Vilniuje 2001 m. rugpjūčio 24- 30 d. Lietuvių išgelbėtas N. Katz (Kacas) iš iujorko sveikinasi su Lietuvos prezid entu V. Ada mkum i.
1
_uo_Preziden to i dešinę- Lietuv os žydų bendruomenės pirminink as S. Alperavičius,
Vilniaus miesto meras A. Zuokas. \/. G11/evičin11s 1111o
trn11
kn

55. LitvaktĮ kongreso metu. Iš kairės: Lieturns garbės konsulas laaelyje Baris Senior,
Viln iaus Gaono valstybinio žydų muziejaus direktorius E. Zingeris, Lietu vos žydų
bendruomenės pirmininka s 5. Alperavičius, Lietuvos premjeras A. BraLauskas, Ambasado riu s N. Lavie (World Jewish Restitution OrganiLation) V. G11/1!11ičin11s 1111otrn11ka
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Holokausto profesionalios studijos yra jaunos, prasidėjusios po
Adolfo Eichmanno teismo Jeruzalėje 1961 metais. Net šio proceso metu diskusijos apie žydų išžudymą buvo trump os. Tarptautiniame tribunole Niumberge žydų sunaikinima s buv o irgi tik jo nedidelė dalis ir neužėmė svarbios vietos. Svarbiausi nac iai, kurie nulėmė Galutini Sprendimą- nužudyti
Europos žydus- Hitleris , Heydrichas, Himmleris - buvo žuvę arba dingę,
kiti nebu vo nub austi, nes jie holokauste nebuvo pagrindiniai nusikaltėliai.
Tačiau tuo metu jvyko keli procesai ir susikūrė institutai , kurie pradėjo
kaupti istorinę medžiagą, profesionaliai studijuo ti holokaustą. Iš Argentinos i Izraeli atgabentas Eichmanna s, jo procesas, atvėrė kelią holokausto
tyrinėjimų plat esnei perspek tyvai. Davidas Ben-Gurionas , Izreaelio premjeras tu omet pasakė: ,,[ ... ] mes norime, kad pasauli o tautos žinotų, kad
žinotų Izraelio jaunimas, kad procesas nebūtų revanšas, o jsteigtų Holokaustui

vietą

istor ijoje" 898 •

Nuo tada ir

prasidėjo tyrinėjimai,

patvirtinantys Eichmanno pro-

ceso organizatorių intencija s. 1961 m. pasirodė publ ikacijos Raul Hilberg
,,The Destructio n of th e European Jews ", vėliau Hannah Arendt „Eichmanas Jeruzalėje", sudaryta iš raportų apie procesą i „New Yorker", Art hur
Morse's knyga „While Six Million Died" , atspausdinta 1967 m., kuri jau
buvo istorinio ža nro analizė.
Nuo 1968 m. Izraelio mokslinių tyrimų inst itut as Yad Vashem pradėjo rengti

tar pt au tines konferencijas, artėdamas prie profesionalios procesavo „Yad Vashem Studies" serijoje. Vokietijoje keli nacių
teismai sugrąžino žydų klausimą i darbotvarkę. Miuncheno „In stitu t filr

sų analizės

Zeitgeschichte" su savo ketvirtiniu žurna lu taip pat pasiekė profesionalią auditoriją. 1984 m. Štutgarte buvo sukvies tas tarptautinis simpoziumas apie nacių Vokietijos pr aei ti ir iššaukė da ugybės leidinių ap ie ho lokaustą pasirodymą.

Anglt1 istorikas seras Herbertas Butterfielda s, rašydamas apie tarpkad istorinis supratimas pereina dvi

tautinių konfliktų istoriją, pastebėjo,

56--57. 2000 m· rugsėj·o pirm os,os
·· - naujų
· mo kslo metų prad7.1o
•· s šventė Vilniau s ŠOlomo
Aleichemo pagrm
· d meje
. ·· mo ky klOje.
· D. G. 13a rysaitės 1111
0/ raukos

fazes : ,,herojinę", kuri suformulu ojama kovos jkarš tyje, yra pri mit yvi ir paprastos išvaizdos ir remiasi moralės da lykais ir „akademinę istoriją", kuri
896 Michaei

R. Marru s. The Holocau st in Hi story , p . 187.
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atstovauja aukščiausiam ir subrendusiam istoriografijos lyg meniui , kuomet
konflikto struktūriniai bruožai daugiau remia si tragedija, o ne m elodrama.
Tačiau holoka ustas nebuvo tarptautinis ko n flikta s tradi cine pra sme-jis įvyko tarptau tiniame istorinio konflikto kontek ste ir iki tam tikro
laipsnio buvo tai, ką Lucy Davidow icz vadino „karu prieš žydu s". Tačia u
negalime sakyt i, kad buvo žyd q karas prieš naciu s, buvo pa smerktt1jl\ gelbėjimas, pasmerkh.tjl\ karas. Tad holokaustas reiškia žudymą ir, matyt, jau
niekas nepakeis šios fundamentalios realijos. Anot Micha elio R. Marru s,
holokausta s bus amžinai neįsivaizduojamas, nepaisa nt visq teorijų ir akademinių veika lų. 899

Raginimų

kitaip

žiūrėti į žydų tragediją, rodėsi

daugiau. 1965 m.

lietuvių išeivijos jaunosios kartos liberalau s sambūrio „Sant aros-Šviesos"

suvažiavime Niujorke Juli us Šmu lkštys prabilo ap ie lietuvių mitus, tikėji
mą, kad visas šunybes lietuviams daro žy dai, nurodydamas,
kad šio klaidingo galvojimo šaknų reikia ieškoti dar nepriklausomos Lie tuvos metais,
kad dėl to did žia usia s lietuvių procen tas liko indiferenti škas tr ag iškam
žydų naikinimui na cių okupacijos metais. Šmu lkštys akcentavo. kad lietuvių galvojime neretai neskiriamas žydas nuo komunisto, nesuvokiama,
jog žydai visuo met kovojo už individo la~ę, b~o pri eši ngi to ~i;inėms
~e moms, kad dabar lietuvių ir žydų interesai d au g kur sut ~mpa. ,,Įtakin
gos žydų organizacijos ir jų vadai yra pakartotinai pasisakę prie š mažumų
persekiojimą Sovieh.t Sąjungoje bei komunistinę politiką Mažojoje Azijoje .
Kaip tauta , žydai nema žes ni antikomunistai, ne gu anglai, pran cūzai, italai ar kanadiečiai. Lietuvo s laisvinimo akcijoje jie lietuviams galėh.t ir nemažiau padėti negu minėtosios tautos. Šiandien, po Aušv ico ir Dachau, po
Pravieniški ų ir Rainių, nei moraliai , nei išeinant gryn ai iš tautinių intere sų, mitais pa remt as abipusis žydų ir lietuvių antagonizmas negali būti
patei sinama s", - rašė šio pranešimo pagrindu 1966 m . paske lbtam e straip snyje J. Šmulkš tys. 900

L
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JAV lietuv ia i apskri ta i prisilaikė „lie tu viq nekaltumo" holokauste gynybinės pozicijos, kuri s uformuluota 1966 m .

straip snyje apie žydu s Boston e išleistoje „Lietuviq encikl opedijoj e". Nežiūrint kieto vokiečiq naciq spaudim o, nei Laikin oji vyriausybė, nei jos
pastat yti pareigūna i, neišle ido jokio potv arkio žydus perse kioti , skriausti
ar jq teises siaurinti. ,,Žydų šaudymą Lietuvoje vykdė pat ys vokiečiai, pasitelkę vieną kitą ir lietuvį pa krikėli (mano paryškinta - A. E.\ ..ka.i-k-1:t-1'tt10s
lretuv 1us vokiečiai ginklu vertė vykdy ti žydq egzekucijas". 901
Raulio Hilbergo knygoje buvo paminėtas vysku pas Vincenta s Brizgys, Lietuvo s Katalikų ba ž nyč ios hierarchai, arkivy skupas J. Skvireckas ,
kurie, kaip Ba ž nyčios vadovai , buvo kalt inami bendradarbiavimu su naciais. Tai išša ukė V. Brizgio knygos 902 , kurioje apra šy ta Lietuvos Katalikq
Bažnyčios padėtis Lietuv oje 1940-1944 meni politinėje situacijoje , pa sirodymą 1977 m . JAV. Joje vysk. V. Brizgys 1940 m. politin es ap linkybes ir
žydų vaidmenj, sovietam s inkorporuojant Lie tuvą, apra šė pasvertai , gana
bešališkai, skelbdama s savo matytq įvykiq vertinim us knygos skyrelyje „Žydq likima s Lietuvoj e", tęsdama s dar 1946 m. M. Krupavičiaus nubrėžtą
gynybinę liniją. Labiausiai ji jaudino moralin is klausimas , ar Lietuvos ž monės, kataliktt dva siškija galėjo išgelbėti daugiau žydų? ,,Ir žyda i, ir mes
suprat ome, kad vokiečių nu sistatymo nepakei sime, kad reikia gelbėti, kiek
pavyks , pavienius asme nis. Kiek buvo pavienių asmenų ar šeimų, kurie
priėmė ir slėpė iš geto išnešt us kūdikius, iš geto išvestu s ar pabėgusius iš
darbo brigadq , tos sta tistikos niekas neturi , nes sąmoningai tokių asmenų
ir faktq niekur nere gistravome.
Aš susi tariau su paskiromis Kauno ir artimos provincijos klebo nijomis, su vien uol ynais ir pranešiau ge to Seniq [turėt11 biiti seniiinz/ - A. E.l
Tarybai, kur ios vietos yra garan tu otai saugios , kaip pirmosios pagalbos
vietos pasislėpti pabėg usiems žy dams. Mūst1 jvairiems santykiams buvo
labai patogi vieta - Maironio namq kiemas . Jis b uvo iš vist\ pu sit\ uždaras
ir nematomas. Į mies to pastatus , esanč ius čia pa t šal ia vyskupq ir kurijo s
namq, būdavo atva roma kasdien iš geto darbo bri ga da. Ji buvo gana lais va i sa ugojama. Buvo sut varkytas iš tq namq sa ugus išėji mas į vyskupų ir

901
899

Ten pat, p . 188.
Jul ius Šmu lkštys. Mitai ir Lietuvos laisvinjma s / / Metmenys. 1966, 11 knyga, p . 126-128.
9
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Lietuv itt encik lop edija. T. XXXV. - Boston , 1966, p . 293-29 4 .
Vincenta s 13rizgys. Katalikq Bažnyčia Lietu voje. Pirmoje ru sti okupacijoje 19401941 m. Vokiečil1 o kup acijoje 1941- 1944 metai s (Trumpa a pžv alga) . - Chi cago: Drau gas, 1977.
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kurijos namus , o pro juosi Ma iro nio kiemą . Šiame kieme kas di en vykdavo
tur gus: kaimo ž monės slaptai čia sunešdavo daržovi tĮ , kiaušinių, sviesto ,
mėsos. Visa tai buvo p ard u odama tik žy d ams - ki ti pirkėjai čia n ebuv o
ileidžia mi. Šia proga vyk dav o inform acijos ir kitokie kontaktai , per čia ne
vie nas žydas susitarė, kur jis galės sau g iau pasislėpti, pa bėgęs iš geto", _
rašė Brizgys.
Buvo parašyta Kau no geto kronika, suri nk tos kai kurit\ si nagogų
toros, pačiame gete buvo su kaup tas iš jo gyventojų br an ge nybit1 fonda s.
Susitarus, visa tai buvo iš Kaun o geto išneš ta ir paslėpta sa u g ioje v ie toje . Ši
faktą ir v ietą žin ojo tik geto Tarybos naria i, trys kuni g ai , vi s i iki knygo s
para šymo mirę ir pat s vys kupa s V. Brizgys. Kitus vys kupo teig inius p a tvir tin o A. Tory Kauno gete rašy tas d ienoraštis. V. Brizgiui Žydų Taryba Miun che ne 1947 metais leido žin oti, kad tie pas lėptieji dalykai : ar chyva i, br angenybės, toros ir kt. po karo bu vo saugiai pervež ti i Vakarus .
Indi vidu aliai paslėptų ir išgelbėtų žy dų skaič ius nebu vo did elis,
bet tai d aryd ami lietuviai parod ė daug drąsos, ke lios še imo s yra u ž tai
žuv usios. Kažkie no išduotos , jos buvo suša ud y tos kartu s u žy d ais, kuri e
bu vo jose surast i. Yra nemažai li e tuvių ir kitaip už tai nukentėjusi ų . Bu vo
keli faktai, kad lietuvių slepiami žydai elgėsi pe r drąsiai, buvo s ugauti ir
išd avė visus , kurie juos gelbėjo a r sl ėpė . 903
Vysk. V. Brizgys, bai gda ma s sav o skyrių ir literatūros ap žvalgą, rašo, kad 1963 metais Amerik oje pa sirod žiusioje brošiūroje Charl es R. Al lenas, Ralf Hochhutas dramoje „Th e Deputy " kaltino kataliku s, kad neap gynė žydq nuo nacių . Vysk. V. Brizgys teig ia, kad katalikų ir kitų krikščionių:
lenkų, prancūzų, ol andų, belgų, lietuvių ir net pačių vokiečių - pa sauliečių , kunig ų, vienuolių ir net kel is vyskupus n aciai yra išžud ę daugiau ne gu žydų . Ar kas nors gali kelti klausimą, kodėl popie žius Pijus XII, Europo s
ir kitų kraštų vysku pa i neišgelbėjo šių krikščionių. Visiems ži noma , kiek
naciams reiškė ir pop iežiaus Pijau s Xll , ir ka rdin olo Faulhab er io, ir kitt\
žygiai . Rusijos komuni stai yra išžudę d aug milijonų krikščionių Rusijoje ,
Ukrainoje, Baltgudijoje, Lenkijoje, Lietu voje ir kitu r jų val d ytu ose kra štuose
tuo metu, kai Maskvos val džios aukš tu ose pos tuo se ir s ferose buvo nemažai žydų. Ar atėjo ka m nors minti s kalt inti u ž tai vis us žyd u s, jų dva s inius vadus už tai, kad jie neužtarė žudomų krikščionių?- retoriškai klausė

vysk. V. Brizgys. - Jeigu kiekvienam yra aišku , kiek Kremliui ir jo NKVD
turėjo ir tur i reikšmės žydų rabinų ar Romo s Popiežiaus ir kitų ka tali kų
vysku pų n u o monė, tai tu rėtų būti aišku, kiek bu vo sva rb i Vokietijos nacia ms Po pi ežia us ir ka tal ikų vyskupų nu os tata.
Tol iau liet uvis vyskupas teig ia, kad Raula s Hillb ergas savo vei ka le
,,Th e Des truc tion of the Eu ropean Jews" cituoja vieną dokumentą iš Niurnbergo p roceso, ges ta po valdininko pranešimą iš Lietuvos, teigianti, kad vyskup as V. Brizgys jau paskelbė visose Kauno bažnyčiose kreipimąsi, kuriame žmonės kviečiami lojaliai ir drausmi nga i bendradarbiauti s u vokiečiais.
Šis te ks tas taip p at buvo pas kelbt as s paud oje. Vysk u pas V. Brizgys te igia ,
kad jeig u dokumenta s būtų para šytas tikrai kokio nors nacio, o ne vėliau
kieno nors sufabr iku otas, taip pa rašy ti ga lėjo tas , kuris norėjo prieš savo
vir šinin ku s pasigirti uolumu , visaži n ojim u ir buvo tikra s, kad jo pranešimo Lietu voje ni ekas nesu žinos ir nepaneigs. Iš visų bažnyčių sa kyklų jis
nieka d nekalbėjo, visas kunigų elgesys parod ė, jog nei kunigams, nei pasauli eči am s n iek as ir niekad ned raudė padė ti žyda ms , o ku ni gai ir per ta i
visuomenė bu vo d ėl to drąsinami; ne V. Brizgio kompe tencija buvo jsakinė 
ti ar drau sti Lietuvos kuni gams : vysk. V. Brizgys tikrai nebuvo nei Kauno,
ne i kurio s kitos di ecezijos ord inaras, o bu vo tik pa galbi n inkas (Aux iliaras).
Draud imo padėti žyda ms nebu vo nei iš vieno Lietu vos vysk upo . Nepelnytu s ka i kur i ų autorių kalt in imus vyskupui A. Brizgiui pastebėj o istorikas
Sauliu s Su žiedėlis .90-I
Savo kn yga vyskupas V. Brizgys s tengėsi gint i Katalikų Bažnyčią
nuo kritiko s u ž pasyvumą ir aiškios pozicijos nepareiškimą žydų žu d y mo
atveju . Šiuo mett1 Vatikanas ir Lietuvo s Katalikt1 Bažnyčia paskelbė atsiprašym ą u ž savo ir krikščionit\ kla id as. Tačiau anu o metu , kovingojo so vie tinio a te izmo SSRS sąlygomis, kai kova prieš Katali kt1 Bažnyčią buvo
pak elta iki va lstybinės poli tikos lyg mens, Bažnyčia, ka lbėda ma apie savo
tarnų nu siže ngimus žmonišk umu i arba pa syv umą holokauste būtt1 tik sa vanori škai u žp yl usi deg alt1 aht sovie tin ės ink v izicijos ant ika talikiško jo lau žo. (Vyskupą V. Brizg i, be jo ka ltę iroda nčit\ faktų, bandyta ko mp romit u oti net ir 1988 m eta is LSSR išleis tose kn ygose, leidiniuose, p uolančiuose
904

"" Vincent as Brizgys. Ka ta likų Bažnyčia Lietu voje, p . 180- 186.
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Sa uliu s Su ži edėlis. Lietu vos Ka ta li kų Bažnyčia ir ho lokaus tas ka ip i stori nių
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katalikų

dvasininku s).905 Propagandiniuose leidiniuose , kaip buvo jprasta
,,šaltojo karo " metu , buvo visokiomis nuodėmėmis, žudik l\ slėpimu, kalti nama JAV administracija , kuri neva tai slapstanti nuo sovietinio- tar ybinio
teisingumo karo nusikaltėlius, nes neišdavė jl\ SSRS,naciq globa kaltinta ir
VFR vyriausybė, Vatikanas ir net sionistinės organizacijos - trump ai tariant- visi SSRSsvarb iausi ideologiniai prie šai.

išliko iki dabart iniq laikq Lietuvoje. SSRSnori nu krei pti viešąją op iniją tais
leidiniai s nu o savęs, nors ne vienas Lietuvos žydas tai p pat nukentėjo nuo
sovie tq rež imo.907 Panašiai rašė ir kiti išeivijos simp atika i LLV, neigę bet
kokią lietu vi11kaltę žydtĮ n aikinime - visq š iq autori q poz icija ir to liau
rėmėsi 1966 m. išdėstytu postulatu:
„Nežiūrint kieto vo kieč ių spaudi mo, nei laiki noji vyria usy bė, nei
jos pa statyti pareigūnai neišleido jokio potvarkio žydu s per sekioti, skr iau sti
ar jų teises siaurinti. "908
Emigracijoje, da ugiau sia JAV, trad icinio nusistatymo baltijiečiai savo spaudoje platino simetrijos požiūri, ji motyvuoda mi taip: a) ba ltijiečiai ir
žydai drauge patyrė did žiulius nuo stolius karo me tais; b) ba ltijiečiai daugiausia nukentėjo nuo sovie t11elementų, o žydai labiau siai nu o vokiečių
nacių rankų; c) abiejose pusėse buvo itin neg a tyvi ų elemen tų - tų, kurie
kolaboravo su komuni stais, nužud ydami daug Baltijos va lstybių gyven toj11, ir tų, kurie kolaboravo su naciai s žydl\ žudynėse; d) naci q ir sovietų
okupacijq rez ultat ai žydams ir baitams buvo pana šūs arba tokie p a t.
Kadangi abi pusės gyveno taikiai ir gerai iki ka ro, kodėl dabar neatnaujinus dialogo su žydais, - netiesiogiai savo spaudoje siūlė JAV lietuviai. Tačiau žydai dėl šio pasiūlymo turėjo pam iršti savo tragediją karo
metu. Žaizdq išgijimas leisit\ tai daryti, nes abi pusės d aba r turi naują bendrą priešą-SSRS, varginantį ir žydus, ir baltus. Žyd11ir lietuvių orga nizacijų dialogo tokie pasiūlymai neskatino.

r
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,
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Esant nepalankioms žydų ir lietuvių santykių di sk usijos sąlygoms,
kai aplink vyko dviejų pasaulių ideologinė konfrontacija, kuomet lietuvių
išeivija buvo kone tiesiogiai kaltinama karinil\ nusikaltėlių užtarimu , gynimu, atvira s dialogas lietuvių išeivijoje lietuvių ir žydų santykių klausimu
buvo nejmanomas , dėl to tokie svarbūs dalykai, kaip moralinė atsakomybė,
lietuvi11kolabora vimas su naciais buvo nenagrinėjami, nutylimi, lietuvių
renginiuose apie žy dus , jų likimą Lietuvoje emigracijoje buvo net neužsimenama.
1973 m. Kazys Škirpa Vašingtone lietuvių kalba išleido knygą „Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti "906 , tačiau joje net neužsiminė apie
antižydiškąsias LAF'o proklamacijas , ,,page rino" LAF'o programą, išimdamas iš jos 16-ąji antižydiškąjį straipsnį. Buvęs Lietuvos laikinosios vyriausybės vadovas Juozas Brazaitis (Ambrazevičius) 1974 m. parašė ir vė
liau paskelbė straip sni „Lietuvos žydų likimas ir Laikinoji Lietuvos
vyriausybė", kuriame tvirtino, jog Vakaruose ir LSSR pasirodę antižydiškieji vyriausybės aktai, nutarimai apriboti ar izoliuoti žydus yra falsifikatai, nes LLV dokumentai, pa skelbti sovietų knygoje „Documents Accuse"
(Vilnius: Gintaras , 1970. -310 p.), nėra LLV leidinys, o sudarytas tas dokumentų rinkinys vėliau, nacių okupacijos metu generalinio tarėjo P. Kubiliū
no, dokumentų faksimilė yra skelbia~a be jo parašo, dokumentacija nėra
pilna , Klimaičio būrys buvo ne LLV žinioje, vokiečiai buvo paėmę žydų
klausimą i savo rankas, ,,LLV nepadarė jokių veiksmų", kurie žydų padėti
būtų apsunkinę. Sovietų leidiniai puola LLV dėl to, kad LLV reiškė lietuvių
tautos valią būti nepriklausoma, pasipriešino sovietų okupacijai, toji valia
905 Vytautas

Že imantas . Proce sas ne sibaigia . - Vilniu s: Mintis, 1988. - 291 p .;
Faktai kaltina lietu viš kuosiu s buržua z iniu s nacionalistu s ir religiniu s ekstremi stus / Sudarė ir pratarmę parašė Algirdas Strumsk is. - Vilnius:
Mintis, 1988. - 126 p.
906 Kazys Škirpa. Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti . - Vašingtonas, 1973.
Išdavystė.
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1975 m. spa li prabilo Tomas Venclova , pradėjęs radikalų lietuvių
mentaliteto keitimo žyd11atžvilgiu procesą, ir savo žy miajame straipsnyje
,,Lietuviai ir žyda i" pirmą kartą iškėlė lietuviq moralinės atsakomybės klausimą už tuo s lietuvius, kurie žudė žydus, kad lietuviai privalo kalbėti apie
saviškit1 kaltę - ,,MŪSŲ kaltes reikia aiškintis ir apgailėti mums. Tiesą sakant, čia ir yra priklausymo vienai ar kitai tautai prasmė. " 909
1978 m. atėjo balsas ir iš Lietuvo s pogrind žio - disidentas Antanas
Terleckas reaguodamas i A. Žuvi nio slapyvardžiu prisidengusi lietuvit\
pogrind žio autoriq, kritikavu si T. Venclovą, parei škė apgai les tavimą dėl
antisemitinio A. Žuvin io požiūrio, bijodamas , kad pradėtoji pol e mika
907 Ju ozas

Brazai tis. Vienq vieni, p . 542-556.
/ / Lietuviq Enciklopedija, Bosto n, 1966. T. XXXV, p. 293.
909 Toma s Venclova . Vilties formos. Ese istika ir publicis tika , p . 137.
908 Žydai
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kad patys žydai neva kalti

dėl jq

su nai -

mini serija tapo miniapžvalgos kursu, paskaita, JAV žydų organizacijos padarė filmui didžiulę reklamą. 911
Suprantama, kad filmo turiny s buvo adresuotas visų pirm a krikščionims, visiems amerikiečiams, tačiau ne ma žiau jis buvo nukreipta s iri
Ameriko s žydus, kuriems žiūrėti filmą tapo panašu i religinį isipareigojimą. Filme buvo rodomi momentai, kurie lietė krikščionišką antisemitizmą
ir minėjo Rytų Europos kolaborantus (beje,gana išskirtinai lietuvius -A. E.).
Žydams iškilo ir mišrių vedybų klausimas, ir pa sip ikt inimo momentai, nes
filmą nu traukdavo reklama netinkamiausiose vie tose, ki ti piktinosi, ka d
holokaus to negalima parodyti filme, jis negali atspindėti v isų ba isybių,
kur ias gali žino ti tik tas, kas jas patyrė (taip sakė Elie Wiese l). Tačia u ne
vis i norėjo pritarti Wieselio reikalavimui, kad holokaustas buvo šventa
misterija , kurios pas laptis ga li patvirtinti tik likę gyv i.912 Vokiečių TV bosai, ne t KDS kandidatas i kanclerius Franzas Josefas Strausas p iktinosi
filmu kaip muilo opera, kaip pigios kultūros preke, kuri pati naikina žydu s ir yra panaši i „Love Story". Tokios reakcijos prieš filmą patyrė netikėtą smūgi - parodytas per Vokieti jos TV „The Holocaust" 1979 m. sausi
tapo posūkio tašk u vokiečių akis tatoje su holokaustu , sustabdė Bundes tago numatytą panaikinti senaties terminą (statu t of limitations) bu vusiems karo nusikaltėliams ir padarė tai, ko nepadarė vokiečių intelektualai - dauguma vok iečitĮ suprato, kas slepiasi po keista formule „Galu tinis
žydq klausimo sprend ima s." 913

kinimo, išdėstė svariu s arg um entu s prieš toki požiūrį. A. Terleckas visai
suprantam u dalyku laikė žydt i pareikštas simp at ijas Raudonajai ar m ijai,
kaip ir

lietuvių vėlesnes

enkavedistų žydq

l

r

{

simpatijas

vokiečiams,

jis

nematė

skirt um o tarp

ir lietuvių ar kitq kitų taut ybiq žmo nit!, o dėl mažo žyd q

komunistų procento nematė reikalo kaltinti visus 200 000 nužudytqjų. A.
Terle_skas.oe~ atmetė teigini, kad žydai visada buvo lietuviq rieša ·

išnaudojo tautą, atkre iphle mesi i jt1 kančiasnaciq okupacijos metais, ir

paragfuo atkurti sąfungą ir pasitikėjimą tarp žydq ir lietuviq, atsikra tyt i
prietarų, suvokti savo kalh1mo laipsni, arčiau pa žinti žydųtautą, jos kultū
rą, tradicij as, pasmerkti taikingų gyventojq žudymą, pa ger bt i jq a tminimą
ir pakvietė Bažnyčią skirti mišias lietuvių ir žydų bendradarbiavimui ir sav itarpio supr atimui.910 Šie stra ipsniai turėjo nemažą atgarsi, ypač išeivijoje,

,;savo mintimis ir raginimais jie nubrėžė plačią perspektyvą santykiq gerini-

1 mui, tačiau plačiajai lietuviq visuo menei dar bu vo toli gražu nepriein am i.
Emigracijoje lietuviai žydam s siūlė bendradarbiauti, o kai kuriuose JAV miestuose žydq ir lietuvių bendruomeniq vadovų san tykiai buvo
geri, pvz., Filadelfijoje. Tačiau JAV žydai pastebėjo, kad konservatyvūs palabai negatyviai žiūri i teisminius procesus Vakarų šalyse, kai
kaltinami talkininkavimu naciams imigrantai iš Baltijos valstybių. Tačiau
nei dokumentinės knygos, nei istorikų diskusijos akademinėse monografijose ir st raipsn iuose, memuarinė literatūra, gelbėtojų knygos nepadarė tobal tiji ečiai

kio po veikio Vakarų pasaulyje kaip 1978 m. balandi pademonstruotas 9,5
valandos trukmės meninis filmas - NBC serialas „The Holocaust ". Apie
100 milijonų amerikiečiq matė visą arba dali programos. Paradoksas , bet jie
iš filmo gavo informacijos daugiau, negu iš viso to, kas buvo padaryta holokausto problematika iki tol. Drama parodyta per dešimti metų dviejuose
išgalvotose šeimose - viena jų, suvokietinta žydų šeima, kita pri klausė aukštam SS karininkui. Filmas apėmė visus svarbiausius principinius ivykius :
Niumbergo įstatymus, Krištolo naktj , Wansee konferenciją, Baby Yarą, Varšuvos geto s ukilimą, Buchenvaldą, Terezino stovyklą, Aušvicą. Kiekviena

Filmas pavei kė ir lietuvitl išeiviją Amerikoje , sukeldamas ivairias
reakcijas, nes minėjo ir lietuvių talkininku s. Dom ėtis istor ine praeitimi ver tė ir vis naujos bylos , kuri as kėlė Amerikos teising umo institucijos iše iviams iš Baltijos valstybią Žydų isitik in imu, ypatingą balh1 pykti JAV kel dav o Teisingumo depa rtamen to pada linio „Office of Special Investigations"
(trumpi au - OSI) keliamos bylos jq atstovams už talkinimą naciams karo
met ais, siekius deportuo ti juos už nuslėptą kolaboravimą, įvažiuojanti JAV.
Lie tuvių spaudo je JAV pasirodė agresyvūs straipsniai prieš žydų establiš\ mentą ir net holok aus to aukas , ka ltin ant ju os atsiskai tymu „ak is už aki".

l

Peter Novick. The Holocaus t in American Life, p. 209.
Ten pat , p. 210- 211.
913 Ten pa t, p. 215.
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Antanas Terleckas. Dar
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apie žyd us ir lietuviu s / /
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(Chicago).
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1977 m. viename iš didžiausių Čikagos dienraščiq „Chi cago dai ly
bė straip sni apie naciq laikai s lietu viq saugumo va do vu buvusi Stas i Čen
svarstė

jo

atsakomybę

už 1941 m . vasarą vyku sias ž ud ynes

Kretingoje, Vilkaviškyje ir Panevėžyje, kuriose pasižymėjo Čenkaus pavald iniai Pran as Jakys ir Antana s Liepa. Mat Jakys, patr auktas i teismą 1951 m .
Vokietijoje Ulmo m ieste vy kusiame procese, gynėsi S. Čenkaus dir ektyva ,
tarsi atpalaidavusia ji nuo atsakomybės. Katalikiško dienraščio „Dra uga s"
bend radarbi ai Juozas Prun ski s ir Prana s Gar šva atsiliepė i „Ch icago daily
News " publikaciją p iktais str aipsniais, visų pi rma dėl to, kad ka lt inam ieji
do kum entai bu vo atsiųsti iš SSRS. Tačiau „Akiračiai" pas tebėjo, ka d Čika
gos žurn alistams sva rbiaus ius parod ymu s davė JAV gyve nan tys lie tuvi aiem igran tai Vytaut as Bulota, dirbę su Čenkumi Vyt enis Stat ku s ir Pra na s
Pamataitis bei Povilas Žičkus, o buvę lietuvių an tinacin io pogrin džio d alyvia i pareiškė, kad Čen kus pietaudav o su Kariu Jage riu , tad negalėj o bū ti
gestapo areštuo tas, ku o jis teisin osi. ,,Akirač iai" iš kėlė ir so vietiniq šalt i-

pabrėžia . 918

nių priėmi mo do mėn svarbą.914
Dėl daugum os kaltinim o fakto dial ogas em ig ra cijoje buvo sun ku s,
lietu viai tuo tarpu savo rengi niuose nebelies davo žyd ų klausimo . Lietu vos
žy dų traged ija lie tu vių emigracijoje buvo apsk rit ai nut ylim a. Tai ne kartą
pastebėjo jaunos ios lietu vi ų kartos atstovai, apie tai kalbėjo ir ra šė lietuvi ų
išeivijos istorikas dr. Saul ius Sužiedėl is. Bene p irm asis ap ie tai 1978 m .
libera laus „Ak iračių " m ėnraščio redakcijo je suren gtoje di sku sijoje pr abi lo
Zenonas V. Rekašius : ,,Labai laikas būtų paga liau pada ryti didžiausių m a-

sinių nekaltų žmonių žudynių Lietuvoje minėjimą, pažvelgti i šią tragediją
su tokiu žmogišk u jau smu . Man laba i neja uku pagalvo ju s, kad p er visą
išeivijoje gyven imo laikotarp i mes nei vieną kartą nepa mi nėjom ne ka ltai
nužu dytų Lietu vos žyd ų ". 915

Akademinis pabaltijiečių jaunimas, filmo „Holocaust" pave iktas, Baltų
s tudijų dr augijo s (Ass ocia tion for th e Ad va ncem ent Balt ic Stu di es) su važiavi me Toront e 1978 m . pabandė dis kutu oti api e pabaltij ieči ų va id m eni

\

)

(

Diskusija buv o surengta 25-ajame liberalų organi zacijos „San tarosŠviesos" suvažiavime 1978 m. rugsėjo mėnesi, tačia u jos objektas buv o ne
holokaus tas aps kritai, o „Žydų klausi mas " mūsų spa ud oje ir visuomenė
je". Kodėl neita j diskusiją apie ho lokaustą Lietu voje ir vieti n ių ta lki n inktĮ
nus i kaltimų svar stybas supr antama - nežinota ben t pagrindinės is to r i nės 
archy vinės med žiagos, an tra - ven gta pakli ūti i sovieti nės propaga n dos
ma š iną.

Pa čios diskusijos suvažiav imui metmenis parengė R. Mis ifmas, pa raš tu jos dalyviams devy ni as populia riausi as JAV lietuviq spaudo s
nu omones. Jos atrodė taip 919 (nu oro dose sutru mpi ntai pateikiame , ka ip jas
kome nt avo p lačia usia i atsaky damas b uvęs aukštas Lietuviq ta u tininkų są
jungos pareigūnas, vė liau p risij ungęs prie jaum1jq taut in inkų, o emigra cijoje JAV ja u d augi au pasireiškęs kaip libera las d r. Vincas Rasten is):
tei kęs

916

Ro mu ald as J. Misii mas, gi męs 1940 m. JAV l ie t uvilĮ istorikas ir po lito logas,
stud ijos „The Baltic State s 1940- 1980. Yea rs of Depend ence" be nd raa uto ri us
(su R. Taage pera ). 1995- 2001 metais - Lietuv os ambasad orius Izrae lio va ls tybėje.

917

918

'" L.m. / Liūtas Mockūnas/ Dezinforma cija ir žini ų kla stojim as / / A k i ra či ai,
1978 sa usis, Nr . l (95), p . l , 5.
915 Ap ie li etu vi ų-žydų san tykiu s // A kiračiai, 1978 ru gsėj is. N r. 8(1 2), p . 10.
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holokaus te, tačiau JAV baltų konservatyvi spauda sureag avo pikta i, o iš
lietuvi tĮ p u sės ka lbėjęs ir kitaip suvok ian tis karo meto jvy kiu s, neg u ko nserva tyv i lietuvi ų spauda , polito logas ir istorikas Romua ldas J. Misiūnas91 6
tam e pat „Drau ge" buvo išvadi nta s psich iškai nesv eiku žm ogumi .917 Jaunoji lietu viq kar ta supra to, kad senieji neleidžia netgi ram iai sva rstyti lietuviq ir žyd ų, hol okausto talkin inkq ir žydtĮ kaltinimais ita ri a mųjų karo nu sika lt imai s kl a us i mų. Tu ome t „ Ak irači ai " s urengė d isk us ij ą, ku rioje
da lyvav o Donat as Bielsk us, Li ūtas M oc kūnas, Zenonas V. Reka šiu s, Tom as Remeikis ir Henri kas Žemelis ir ją paskelbė 1978 m . rugsėjo mėnesio
nu mer yje, pr ieida mi išvados, kad vienu klausimu visi su ta rė - lie tu v i ų ir
žydų klau s i mą re i kės dar ne ka rtą kelti, svarstyt i, na g ri nė ti : at vira i, aštriai,
nieko neslepiant, niekam nepataika ujant, kad isteriška konservatyvi lietu viq išeivijos spaud os reakcija tokių svars tymų reikali ngumą tik dar lab iau

News " žurnalistai Charle sas licodem us ir Willlia mas Cle me ntsas pa ske lkt\, kur iame

-

919

Apie lietuvil 1-ž ydt 1san tykiu s // Akira čiai, 1978 rugsėjis. r . 8 ( 102).
Ten pat , p . 11.
Kelios mŪSlĮ spaudo je popu liari os nuomonės „Žydų kla us imu " (Konden suotai a tp asakot os arba pa žod žiu i cituojam os) / / A k irač ia i, 1978 spa lis. Nr . 9
(103), p. 9.
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,,l. Kada ngi dar nėra praėję paka nk a mai laiko nuo sv ars tom l\ jvykitĮ, kol kas negalima išveng ti su jl\ svar stym u susijusio emocionalumo.

Tad tl\ jvykių svars tyma s negal i būti obje ktyv us. 920

2. Žydai taip pa t dalyvavo lietuvitĮ naikinime. SoviettĮ sa ug uma s
Lietuvoje did žia dalimi buvo suk ompl ek tuot as žy dt1, kuri e a tsakingi u ž
/

tok ius jvykius , kai~ Rd
ain~l\dmiško žudynės.q21
k
1
3. Lietuvos zy ai is a 1ies nusipelnė savo li imo:
l laikais jie kaip grupė a tsisakė asimiliuotis , tarpu savyje

1

neprik la uso mybės

kalbėdavosi

sveti-

momis kalbomis, buv o neproporcingai turtingi , simpati zavo kom un izmui,
entuziastingai su tiko 1940 m . sovie tinj okupantą. 922
4. Žydai pasirodė Lietu vos išdavika i - daug um a buvo LKP nariai ,
vykdyti dep or tacijas i Sibirą, žydtĮ deportuottĮjų tarpe nebuvo. 923
5. Kai kalbama apie lietuvių nus ikaltimus žydų a tžv ilgiu , pamirštama at sver ti reikšmingą lygiai lietuvių pagalbą išsaugojant žydus . Pa starieji veiksmai atp erka anks tyves nes kaltes .924
pad ėjo

6. Visas akcijas prieš žydu s Lietuvoje vykdė vokiečiai pagal iš anksto suruoštą planą. Prie jl\ prisidėjo tik ne žy mi dali s lietuvi l\ tautybės at9
"'

V. Rastenis: net nerimta kratytis nuo kalbamojo klau si mo sv ar stymo. Objek tyvumui kliud anti s susijaudin imas paprastai trunka neilg ai, joki u būdu ne 37
metu s. :-Je emocionalu mas, o daugelio mūsų išs iugd y ta s tauti škas, ar je igu
norit, nacional istiškas teisuoli šk uma s kliudo obje ktyviai ver tinti tauto s aureolę
liečia nčius artim os ir net labai tolimos pra eities faktu s.
921
V. Rastenis: teisinima sis argumentu „o ką žyda i mum s padarė" y ra viena
negražiausių mūsq visuomenės mora lum o atestacijų. Žydų pareigūnų kiekis
1940 m. 'sovietų saug um e nepada rė t ų jst a i gų žydų institu cijom is. Tai buvo
sovietų instituci jos, ne etni nio kontinge nto sudar y tos. Tie pare igūnai , žy dai ir
liet uviai bei rusai karo pradžioje pabėgo i Rytu s, o u ž jų veiksmus ker šy ti
likusiems, visiškai nekaltiems žmonėms, būtų barbari škiau sias pasielgimas.
"" V. Rastenis: Skandalinga sakyt i, kad žydai nu sipelnė savo likimo , kad jie ,
esą, a tsisakė asimili uotis .. 1iekas to jų nepra šė, nei rag ino asimiliuotis
Lietu voje mažumų teisės nea similiu otis buvo už tikr in tos js ta ty mai s, kuriq
mes lai kėm ės.
\ w V. Ras tenis: Beatodai riškos dem agog ijos pavyzdy s y ra Lietu vos žydų urmu
ide ntifik avi mas su komuni stais.Tai išsp au s ta iš žo ng lirav imo stati stika. Demagogiška sume sti i vieną katilą 170 000 Lietuvo s žydų. Žydų į Sib irą buvo
depo rt uota pro centi škai daugiau negu lie tu viq , pa prasči au siai vok i eči q oku\ pacijos metu jie negalėjo būti jtraukti i tuomet s ura šomųjų d eportuotų gyventojų są ra š u s.
9
"

V. Ras ten is: Ne rimt a teigti , kad gelbėtojai atperka žudikų nu sikaltimus . Išgel bė ta gal keliolika šimtų, o nužud yta p er 150 000.
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skalūną

l
\

Melas, kad lietu viai da lyvavo žia urum uose. Naci t\ va ldymo metu
Lietu va neturėjo savo vyria usybės. Viską vykdė naciai. Band ydami suve rsti kaltę kitiems, jie kai kada savo žudikus apvilkdavo lietuviškomis un iformom is, o pa skui filmuoda vo.925
7. Užuo mino s spaud oje ap ie lietu vit1 bataliontĮ vei klą Lenki joje ir
Gudijoje y ra sufabri kuot as šme ižtas. Kiekv ienas ži no, kad tik Liet uvoje naciam s nepa vyko suformuoti SS legioną.926
8. Kada n gi mes gerai pažįstame komunis ti nitĮ teismtĮ „objek tyv umą " ir komuni stinės teisės n ormtĮ tikrovę, kaltinimai asme nim s, gyve nantiems em igra cijoje dėl dal yva vimo žyd ų naikinime, yra politinis sovie tų
okupant o manevra s. Šie asmenys nekalti ir ju os re ikia gin ti nuo komunistinio per sekiojimo. 927
9. Vakarų žini askl aida yra kontroliuojama žyd q, tad nejman oma
perdu oti karo lai kotarp io tikrą vaizd ą nelietuviams. Be to, ta sit uac ija skiria pe r daug dėmesio žydq na ikinimui, neleid žia rodyti kom un iz mo nu sikaltimq, kurie tebevyksta Ry ttĮ Europoje ."928
V. Rastenis: Gal ne tiek daug, bet Lietuvoje buvo per lengvai pasišovusių
,,klausyt vo kiečių paskatin imų " ir susidoroti su žyda is pagal vokiečių nurod y mu s ar suge s tijas . Vargu ar tokių talkininkų tarpe buvo būtinai padugnės .
Įs ipainiojo ir nelemtai klaidingai patriotizmą supra tu sių, ala nti ška i tarian t,
šim tanuo šimti n iq lietu v ių patrio tų . Pasislėpt i neva lietuvių un iformomi s naciams teigt i dab ar atrod o pigu .
926
V. Ras ten is: Lengva sušukti , kad nebuvo lietuvių SS dalinių , be t bu vo 20
sa visau gos, arba kaip mes vad inda vom „savismaugo s", ba tal ionų, kurie , su s ikūrę geru tikslu, buvo pan au doti apgailėti ni ems uždav iniam s Lietuvoje , bet
daugi au Baltaru sijoje, ga l kiek Varšuvoj.
927
V. Ras teni s: Jie dau gumoje nepati kimi , bet tai nereiškia , kad k iekvienas ka ltinima s turi bū t i automati škai atmetama s vien todėl , kad dokumentas yra iš
SSRS. Yra iš ten parod y ta pir š tui neginčy t inai nusikaltusius , net ir mum s čia
žinomu s. Tokiu s rei kia ne ginti, o n uo jt\ priva lu atsiribot i. Tes igin a pat ys,
jeigu turi irod ymt\ , pas iteisinimą
.,.. V. Ras tenis: Lietuv iq spa udos rea kcijos yra persis unku sios tautin iu tei su oliškumu , paga l kurį kiek vienas lietuvis yra lyg visq dorybių ku pinas ind as, o
blogi u ga li pas ireik šti tik nelietuvi s. Toks mūsų rašančittill mentalite tas . Prie
to p risideda int eresas pasiteisin ti visiems tiems, kuri e an uo metu , jei ak tyviai
nepri sidėjo prie žydt \ naikinim o, stebėjo tai iš šalies ir ne su pasiba i sėj imu ar
pa sipiktinimu , o net su ramiu pasi tenk inim u: gerai , kad atsi rad o tokių, kas
„iš va lys Lietuvą" ... Ir dabar tok iq yra , kur ie mano, kad žydai to nusi pelnė. Ga l
dab ar neti ki tvirtai , kad tas „Lietuvos apval ymas " buvęs pa trio tinis int eresas ,
bet nenorėdami tuo pr isipa žinti darę toki ą kla i kią k laidą , ba nd o sąžinėje anestez uoti kart ais pajudanti kirminą .

925
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spaudoje

tai s

klausimais as men ys visai neatrodo atstovaujantys lietu v iq da u gumai, o tik
nea pčiuopi a mai mažumai. Daugum a , d eja , i ši klausi mą nesig ilina , la ikosi
u oša liai ir bevelija apie žydų tragediją iš viso nekalbėti. Tik kai pa sig irsta
priekaištų lie tu v iui ar apskritai lietuviams, ji e puol a kalt in amus lie tu vius
ginti , nesigilindami i argumentus, nesva rs tydami jų, rodydami tik nekval ifikuotą pritarimą, kartodami tik prolietuviškus
argumentus .929 Ne sutiko su
lietuviq spaudos teiginiais ir A. Idzelis, pastebėjęs, kad iš jo apklaustų 20-ies
Klyvl ando lietuvių taip pat mažai atsakė i tuos spaudos teiginius pritariamai . Visų diskusijos dalyvių nuostabai, labiausiai kartojami stereo tipai apie
Lietuvo s žydų tragediją pasirodė esą tik kelioliko s viešm,ios nuomonės formuotojų argumentai. Pasisakęs diskusijoje prof. A. Štromas pažymėjo, kad
dabar ne tiek svarbu atsiskaitinėti su žydų naikintojai s, ki ek svarb u išvesti
iš savo tarpo blogio šaknj , tą kolektyvinės atsakomybės sampratą, pagal
kurią „v isi žy dai bu vo kolaborantai"
arba „visi lietuviai žydus už tai žudė ", nebelei s ti žmonėms samprotavimais
nukrypti instinktyvių, neracionalių, lengviausių reakcijų keliu , o ve ikti jų išgyvendinimo
kryptimi. 930
Savaip atsakė Dr . Juozas Prunskis , 1979 m. išleidęs taikingą knygutę „ Lithuania's Jews and the Holocaust ", pažymėdamas nema žai faktų
apie žydų gelbėjimą, tačiau, nepaisant to, radikalesnių žydų ji buvo įvertin
ta kaip lietuvių leidinys, skir tas dviejų genocidų teorijos pat vir tinimui. 931
Knygutė išleista grandioziniu
lietuviams užsienyje 5200 egz. tiražu , jos
tiksla s - parod y ti, kad lietuvių tauta nekalt a, kartu bandyta nesipykti su
žydais, s u kuriais teks ves ti kovą prieš raudonuosius okupantus. Knygutė
išsiuntinėta žydų mokslo įstaigoms ir pavieniams asmenims, iš kurių gauti
palankūs a tsiliepimai . Leidinys pažymėtas Izraelio bibliografijoje, o Izraelio konsulas Čikagoje du kartus pakvietė J. Prunskj i priėmimus konsulate. 932
Amerikos Lietuvių taryba (ALT'as) apeliavo i JAV prezidentą, Valstybės bei
929

„Žydų klausimas" mūsų spaudoj ir visuomenėj / / Akiračiai, 1978 spali s,

Nr. 9(103), p . 8-9.

'"' Ten pat.
031
Juozas Prun slus. Lithuania's Jews and the Holocaust. Chicago: Lithuanian
American Council, 1979, p. 1-4 8.
932
ALT'o vardu G. J. Lazausko pranešimas veiksnių a ts tov ų konferencijoje 1984 m.
rugsėjo 8 d. Clevelande, Ohio „Amerikos Li etuvių Tarybos pastangos ginant
lietuvius nuo nepateisinamų 051 bylų" / / St. Balzekas Museum of Lithuanian
Culture archyvas.
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Tei singumo d epartam entus, kad būttĮ pertv arkyta OS! veikl a s u vadi namųjų karo nusikaltėlių bylomis, Tarybos pirmininkas d r. K. Šidlauskas raš tu kreipėsi i Prezidentą R. Reaganą, kad OSI nebendradarbia uh.1su sovietų
ok upantq įstaigomis ir kad karo nusikaltėlių ieškoji mas apimtų ir sovieti nitĮ va ldininkq nu si kalt im us pri eš nekal tu s piliečius. Tokie laišk ai išsiun tinėti ir ki tiems auk štiem s JAV pareigūnams, protest uojant, kad byloms med žiaga renkama SSRS įstaigose, kad i SSRS siunčiami JAV pareigūnai, kad
n ep eln ytai kaltinami Lietuv os laikino sios vyriausybės pareigūnai, nes kai
kuriu os iš jų naciai jkalino Štuth ofo kon centra cijos stovyk loje.
ALT'as 1982 m. liepos 26 d. Atstovų rūmų teisi niam komite tui nusiuntė advokato Povilo Žumbakio stra ipsn i iš „Draugo" ,,Sovietų įtaka JAV
teismuose", o visus gautus atsakymus pateikd avo byla s ginantiems advokatams - Povi lui Žumbakiui , N. Grybauskait ei, o dr. Elena Armanienė buvo paprašyta susis iekti su OSI ir patikrinti iš ok upuo tos Lietuvos gautus
liudininkų parodymus , vaizdo įrašus ir t. t. Amerik iečiams bu vo nurod oma , kad KGB įstaigos, sovietai, siek dam i sov ietinio režimo Baltijos valstyb ėse pripaži nimo, siekia p lėsti su OSI pa na šaus p obūdž io bendradarbiavimą . ALT'as užmezgė ryšius su kitų JAV etninių grupių atstovais, tarėsi dėl
gynybos įtariamq karo nusika ltimais bylose. 933
1983 m . spalio 22 d. ALT' as, JAV lietuvių bendruomenė ir VLIK'a s
susi tarė įsteigti Lietuviq teisėms ginti komitetą ir pakvietė visus lietuv ius
paremti lėšomis to komiteto įkurtą fondą, Vašingtone tam reikalui buvo
organizuota JAV lietuvit1 jaunimo demonstracija. Taigi OS! med žiago s rinkimas SSRS susilaukė griežtos JAV lietuvių organizacijq reakcijos ir gana
negatyvių nuotaikq žydt1, kar štai reika lavusiq teisingumo įtariamiems karo nusikaltimais asmenims.
Tačiau net ir politiniuos e įv ykiuose atsirasdavo progq palaik yti
vienas kitą. Lietuvos žydų klubo Čikagoje garbės pirm ininka s inžini eri us
V. Mišelskis (Mishell) 1975 m . lapkričio 24 d . laiške Stanley Balzek ui, ,,Balzekas Museum of Lithuanian Culture " pre ziden tui dėkojo už dalyvavimą
lapkričio 20 d. eitynėse, prot es tuojant JTO priimtą rezoliuciją prieš Izrae li,
žydus , kuri kreipė ne į taiką i konfliktą.•3• Kai kuriu ose miestuose lietuvių

913

Ten pat.

'" W . Mishell laiškas St. Balzekui / / Balzekas Museum of Lithuanian Culture

archyvas.

352

ŽYDAI, LIETUVIAI IR HOLOKAUSTAS

ir žydų organizacijos palaikė gerus santykius, tačiau ir jiem s būdingos kai
kurios išlygos. Būdingas faktas - Čikagos Lietuvos Žydq klubo pirmininkės Pala Mišelskienė (Mishell) sveikinima s Vasario 16-osios proga, liudijantis, kad pagrindinio skaudulio net ir liberalūs žydai negalėjo nepaminė
ti: ,,Vasario šešiolikta yra diena, kai po daug m e ttĮ Lietuva atgavo savo
nepriklausomybę. Žydai nepriklau somoj Lietuvoj neblogai gyveno, bet karo metu įvyko daug prasižengimų prieš Lietuvos žydus, per kuriuos 90
prae. Lietuvos žydų buvo sunaikinti. Mes žinom ir skaitom diskusijas apie
tuos įvykius prie š žydus Lietuvoj karo metu . Šešioliktą vasario mes norim
prisiminti tik metus prieškarinėj nepriklausomoj Lietuvoj". 935
Tuo tarpu JAV prezidentas Jimmy Carteris paskelbė, kad jis sudaro
komisiją, kuri turės jsteigti nacionalinį m emorialą atminti 6 milijonams holokausto aukų, nors Senate, Kongr ese kalbėta apie 11 milijonq jvairi ų tikė
jimų aukų atminimo memo rialą , taip patarė S. Eizens tadto padėjėjai, rengdamiesi gauti nepaprastai nukentėjusių ukrainiečiq ir lenkų lobistų JAV
paramą, kitų etnikų palaikymą . Tačiau reikalas krypo jau tiki žydų holokaustą . 1979 m. balandi pirmas „Atminimo dienos" (Days of Remembrance) ceremonialas įvyko Kapitolijaus Rotundoje , kuris vyksta kasmet (dalyvavau ten tris kart11skaip Liet11vosambasadori11s1994-1997 m. - A. E.),
sutraukdamas dalyvių salėje aukščiausius JAV politikus, užsienio šalių
ambasadorius, likusius gyvus žydus. Car terio įsteigtosios komisijos pirmininkas E. Wieselis tekalbėjo apie išimtinai žydus, kaip pirmąsias nacių
aukas: ,,kaip visuomet jie pradeda nuo žydų, kaip visuomet jie nesustoja
vien žydais", tačiau jo raporte prezidentui jau neb eb u vo kalbama apie ne
žydų aukų skyrimą holokaustui. Stuartas Eizenstad tas dar kalbėjo apie 6
milijonus žydų ir milijonus kitų nacių aukų,936 JAV Holokausto memorialinis muziejus dar buvo kuriamas 11 milijonų aukų, tačiau ekspozicija bu vo
skirta daugiausia žydams, šiek tiek čigonams, dar j ekspozi ciją „įsibrovė"
landūs gėjai. JAV žydų įtaka radijui , TV, spaudai, politikams padarė į taką
jame daugiausia atspindima Europos žydų tragedija.
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Oleiskis ir Olšvangas
Tokiomis i storinėmis ir politinėmis aplinkybėmis pamažu rutuliojosi lietuvių ir žydų d iasporos dialogas, karta is šmėkšteldavo tarp JAV lietuvių ir žydų pozicijq suartin im o pastangų. Amer ikos Lietuvių Tarybos
vardu kun. dr. Ju ozas Prunski s 1977 m. pradžioje pasiūlė Lie tuv os žydų
asociacijai Izraelyje padar y ti pareiškimą, kad tik keli individai dalyvavo
pogrom uo se ir žydų žudyme ir kad Lietuvos žmonės apskritai buvo totaliai
nekalti dėl holokau sto; atsilyginant Amerikos Lietuvių Taryba sakėsi nebeplatinsianti informacijos apie Lietuvos žydų įsitraukimą į gyventojų deportacijas i Sibirą 1941 m. Tas pasiūlymas žydų pusės buvo atmestas. 937
Lietuvos žydų dr augij os Izrae lyje pirmininkas Jacobas O leiskis 1977 m .
birželio 15 d . atsakė, kad J. Prunskio pasiūlyme jis nemato nei ženklo apgailestavimo dėl to, kas atsitiko. Nors buvo šiek tiek ir tokių, ku rie piktinosi
tuo , kas vy ko, rėmė bei gelbėjo žydus, negalime atleisti lietuviams, ku r ie
brutaliai elgėsi su mūsų tėvais, žmonomis, vaikais pr ieš nužudymą, kurie
juokėsi, kai buvo kerpamos mūsų tėvų ir rabinų barzd os, ku rie prievartavo
moteris, kurie paneigė mūsų kūdikių teisę m irti nuo kulkos ir mėgav osi,
ištaškydami jų smegenis i akmenis ir medž ius , p lėšė turtą, - tokių bu vo
tūkstančiai. Karta is lietuv iai buvo blogesni už vokiečius. Karui vykstant
žydai gavo daugiau paga lbos, mes dėkingi tiems, kur ie padėjo, tačiau n epriimame pasiūlymo tylėti. J. Oleiskis pirma siūlė išvalyti savo gretas nuo
nusikaltėlių, pripa ž int i savo klaidas, orientuojantis
i nacius, nuoširdžiai
ištart i - mes nusikaltome, mes klydome. ,,Lietuva yra man miela", - laiško
pabaigoje rašė draug ijos pirmininkas. 938
Lei din yje „Forum-37, Spring 1980" Dovas Levinas atspausdino
Oleiskio laišką, i ką atsakydamas dr. Juozas Prunski s nusistebėjo d id ele
neapykanta, kuri reiškiama šiame laišk e lietuviams, ka d tok ie ka ltinima i
persunkti pagie ž a, kad taip kalt inti visą lietuvių tautą yra melas ir tai nedė
kingas melas žydų, k urie išaugo Lietuvos žemėje, kurie gavo išsilavinimą,
kur ie žino, kad la isvoje Lietuv oje jie turėjo kultūrinę autonomiją, kad tu o937

938

935

Lietuvos žyd ų klubas sveikina lietuvius / / Vienybė, 1977 m. 03 04.
Novick. The Holo caus t in American Life, p. 218-219.

• 36 Peter

Dov Lev in . Baltic Jews under the Sovie ts 1940-1946. - Jerusalem:

Hebrew
University of Jeru salem , 1994, p. 378.
J. Ole iski laiškas 1977 06 15, kurio teksta s yra Laisvės kovoto jt\ arc h yve Kaune. Dėkoju prof . Alfredui Erichui Senn ui , pasidariusiam ten išrašą 1996 m. ir
leidusiam juo pa sinaudoti.
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met nebuvo žydų pogroml\ nei kitų žia uruml\ specialiai prieš žydu s. Lietuvi ai nėra nei grobikų, nei prievartautojų tauta , daug kas gelbėjo žydu s,
nuo raudonojo teroro nukentėjo daug lietuvi11,dalis žydų jam talki nin kavo (minimos Bero Maušos Perskio Kretin goje, T. Šero, Aba Ge feno pavar-

\

dės) . J. Prun skis_siū_lė_abie_mta~ toms nepr~_rastig~lv~1dėl praeiti e~, o ju1:~-

tis bendrai kovai pnes
lietuviai ir žydai. 939

nacių prievartos tęseius bolsev 1kus,

nu o kunti ken cia

Vėliau lietuviai emigra nta i pasuko racio nale sniu keli u, siūlydami
inicijuoti rimt esni d ialogą (dr. Bronys Kazlas , dr. Stasys Sereika) tarp pa baltijiečių ir žydų, kartu sakyti tiesą, tai galėtų ženkliai padėti Baltijos šalių
žmonėms ir pa tenkintų žydų tautą.
Diskusijos tarp lietuvių ir žydų emigraci joje vyko d vejopa i. Viešai,
daugia usia „Draugo" (Chicago), ,,Darbinin ko" (New York) ir Kan ad oje leidžiamo savaitraščio „ Tėviškės žiburiai" puslapiu ose, tačiau d alis to lietuvių-žydų susirašinėjimo i lietuvių spaud ą nepatekdavo, todėl disk usijos
vyko ir neviešai, tačiau kaip tokios buvo. Tokį 1982 met ais vykusį susirašinėjimą tarp bu vusio plungiečio L. Olšva ngo ir „ Tėv iškės žiburių" kunigo, laikraščio vyr. redak toriaus Prano Gaidos (Gaidamavičiaus) paskelbė
1988 m. Aleksand ras Pakalniškis, jr. 940
Plungėje gi męs ir augęs žydų kilmės žurn alistas Leonas Olšva ng as
(gimė 190511 03-mirė Bonoje 1985 01 09) nepri k lausom ybės laikais dirbo
finansų mini sterijoje, vėliau, bolševika m s u žėj us - vyr. rev izor iumi , pri eš
pat karą jis gavo poilsinį keliala p i ir išvyko i Kaukazą, tad karui prasidėjus
į Lietuvą negalėjo grįžti (Lietuvoje liko jo žmon a lietuvė Juzė Asauskaitė).
Olšvangas tarnavo ir kovojo 16-ojelietuviškoje divizijoje, po karo buvo Sovinformbiuro SSRSokupuotoje Vokietijos dalyje kores pond ent u, vėliau spaud os
biu ro viršinink u Potsdame. 1949 m., nusivylęs sovi etais, L. Olšvangas slapta i
pasitraukė į Vakarus , iki 1954 m. dirbo JAV atstovybės spa ud os skyriuje ,
vėliau atsidėjo laisva m raš y tojo ir žurnalisto darbui . 1953 m. Vakarų Vokietijos spa ud oje plačiai nuskambėjo istorija, kaip sov ietini s karininka s

J. Pr / un skis/.

Negalima kaltinti tautos- l ietuvių a r žydų // Draugas , 1980 m .
14 d.
""' Aleksandras Pakalni škis. Pr aeities a tgarsiai. - Čikaga: iš leid o A. Pa kalni šk is
jr., 1988.
m

lapkričio
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Olšvangas 1945 m. pradž ioje Rytprūsiuose nuo mirties išgelbėjo du be globos likusius vokiečių kūdikius, juolab kad Olšvango motina žydė nacių
bu vo n užudyta 1941 m. Plungėje .
Olšva ngu i tuo momen tu buvo skaudžiausia, kad jo motiną nužudė
ne atėjūnai vokiečiai, o vieto s lietuviai - plungiečiai. Tačiau tuo metu Olšvangas šios problemos nevie šino.
1982 m. L. Olšvangas pasiuntė straipsnį į „Tėviškės ž iburius ", atsiliepdamasi Antano Musteiki o straipsnį „Opiuoju klausimu", sakyda mas,
kad „jauni lieh 1viai ir lietuvaitės, kuriems jų tėvai ir jų spauda nutyl i apie
to laiko įvykius, galėtų apie tai sužinoti . Senieji išmir s, bet jaunieji susi tiks
gyveni me savo amž iaus žydus, galbūt turės su jais kartu dirbti ir gyve nti, ir
kaip tik dėl to tu rėtų jie būti supažindinti su ano laikotarpio kruvinais
jvy kiais". 941 Tačiau Olšvango rašinys ir jo papil dymas nebuvo atspausdintas, nes labai atvirai iškėlė lietuvių moralinės atsakomybės už dalyvavim ą holoka uste kl a us imą. Vakarų Prū sijoje 1945 m. vasario mėnesį sužeistas, pasigydęs Olšvang as gavo atostogų ir jas praleido Lietuvo je, Plungėje,
domėjosi, kaip įvyko vietos žydų trage dija, kas juos nužudė, koks buvo
žudikų likima s. Olšvangą ypatin gai skaudino jau minėtoje A. Paka lniškio
knygoje „P lungė" ap rašyti vaiz dai, kaip vietos lietuviai , be vokiečių da lyvav imo, savo karinin k11vad ovaujami , nužudė visus Plungės žydus, kaip
žiauriai su jais elgėsi. 942
Komandavęs žudynėms Arnoldas Pabrėža, žydiškai duodavęs aukoms patarimus , kaip elg tis p rieš sušaudant prie duobitĮ, dr . Sivą vertė
valgyti m ėšl ą. Olšvangas laikė atsakingu už žudynes vie tos lietuvitĮ komendantą Joną Noreiką, kur is vėliau tapo Šiaulių apskrities virši ninku ir

..., Aleksand ras Pakalni šk is. Praeities a tgarsiai , p. 6.
ir Birutės gatve sekė kitos žydų grupės. Stojo i pagalbą sunkvežimia i. Ėjo ir vežė visą naktį. Ten , lauk uose , žydai turėjo pirma užka s ti jau
suv irtu si us į duobę, pa skui patys sau kapą išs ikas ti turėj o, ir , ant duobės
kra što susėdę, kojas žemyn nu leidę, turėjo laukti šūviq. Visi - tėvai ir vaika i,
broliai ir seserys kartu .
Darba s v i rė per visą naktj . Kai buvo jis baigtas , vir šila pasakė ka re iviam s
kalbą, pabrė ždamas tos dieno s is torinę s varbą Plung ei. Su ma bažnyči oje ja u
buvo , kai Plungės kariuomenė su nkv ežim iais grįžo į mies tą, dainu oda ma , ba igusi da rbą ", - netgi su tam tikru sarkaz mu „kareivia is" ir „ Plungės kariuom ene" vad indama s vie tos policinin kq ir baltaraišči q būri ir jo vadus , apra šė šį
momentą A. Pakalniškis : Žr. Aleksandra s Paka lni škis. Plungė, p . 44 .

~ 12 „Pro bažnyčią
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buvo nacių pasodinta si Štuthofo konclagerį, o iš naci t\ lagerio, ji išvadavu s
sąjungininkams, grižo i Lietuvą ir tapo žinomu rezis tentu, kuri so vietai
nužudė. Tai tipiška dviejų okupacijų istorijos kontrove rsija tarp žydų ir
lietuvių - didvyris liet uviams , Olšvangui Noreika bu vo nusikaltėlis. Ol švangas rašė nustatęs, kad virši la Šapalas , kuris po Plungės žyd t\ išžudymo
pasakė kalbą, buvo pabėgęs i Vakarų Vokietiją, gyve no OP stovyk loje Ha nau mieste. Kapitonas Lipčius, kur i pri eš karą Olšvangas pa žinojo asm eniškai kaip tylų, ramų žmogų, dal yvavo Plungės žydų šaudyme, karui baigiant is taip pat pabėgo i JAV. Žiauru mu pasižymėjęs Arnoldas Pabrėža
(atėjus sovie tams 1940 m. buvo istojęs i kompartiją, o savo ūki padovanojo
Plungės komitetui) atėjus vokiečiams vadovavo žydų ša ud ymui, p o to i
Efraimo Izrailovičiaus vaistinę ikeldino savo tėvą, oi to p aties žy d o butą
įkeldino gyven ti dr. Vladą Ivinski su šei ma .
Siųstuose i „Tėv iškės žiburius " laiškuose Olšvangas kaltino vis us
lietuvių sl uoksn ius dalyvavusius žydų žudynėse, ka ltin o vykdytais žydų
kankinimais, priminė žudynes garaže ir Kaun o for tu ose ir kritika vo lietu vių emigrantus , atkakliai nenorinči us to pripažinti , ypating ai kun . J. Prun ski,
kun. S. Ylą, s merkė, kad lietuviai liaupsina na cių ideologinį talkininką,
tarėją švietimo klausimais Praną Germantą-Meškauską, už li etuvių šv ietimo sis temos gynimą nacių suimtą, išvežtą i konclageri ir miru si Štuthofe.
Olšvango nu omone, lietuviai Štuthofe mirė ne nuo bado , nes buvo paskelbti
garbės kaliniais , laisvai gaudavo si untin ius, o nu o infekcinių ligų, kurio s
tad a siautėjo, lietuviai nori slėpti savo nusikaltėlius, ne sako tie sos , kovoja
prieš teisingumo jvykdymą, OSI veiklą.9o
Olšvangas kritikavo J. Prunskio brošiūrą „Lithuani a's Jew s and th e
Holocau st" kaip tam tikrą kurstymą prie š žyd us, nes joje perša m a minti s,
kad žydai gerai Lietuvoje gyveno, o kai kraš tas buvo sovie tinam as-žyda i
atsilygino lietu viams blogais darbais , N KVD juos kanki no, tardė, trėmė. Ne žiūrint to, kad atėję vokiečia i pradėjo žydus žudyti, daug tūkstanči ų lietuvių,

nekreipdami dėmesio i dideli pavojq, slėpė pas save žyd us. Taip knygutėje
peršama minti s apie žydq nedėkingumą, - teigė L. Olšvan gas.944
Redakt orius kun . Pran as Gaida atsakė Olšvang ui , kad nespa usdin s jo viešo laišk o Mu steikiui , nes „jo tonas ir turinys neprisid ėtų pri e
taikaus lietuv it\ ir žydų dialo go, siekiančio geresn ių sa nt yk iq ir abipusio
holokau sto (žydq ir lietu viq naiki nim o) sup ratimo. Kai kurie jūsų kelia mi
faktai kelia abejonių ir reiktų patikrinti , ypač ten, kur remiatės kitų pa sakymais. Išvados apie kai kur iuo s asmenis taip pat laba i ne objektyv ios ir p aremtos kitq pasakojimai s. Be to, lietuvių visuomenė Jūsq stra ipsn i atmestų
kaip nepati kimą vien dėl to, kad esate buvęs sovietinės kariuomenės karininku. Paskelbima s sukeltų lietuvių visuomenėje pasipiktinimą ir padidintq neapykantą žyda m s. Iš to niekas nelaimėtų", - rašė Gaida 1982 rugsėjo
16 d . laiške. 9' 5
Spalio 5 d. L. Olšvangas parašė dar vieną laišką redakto riui P . Gaidai946, tačiau Olšvang o tekstą atsisaky ta spau sdinti ir po šio paaiškinimo.
Pagal P. Gaidą Olšvango straips nis iš visq tu o metu gautqjų (dali s panašaus pobūdžio laiškų jau bu vo a tspau sdinta prieš tai) buvo pat s negat yviausias, vienaša liškas, iš jo išp laukia, kad lietuvių tauta kalta dėl žydų
naikinim o, o gelbėji mo pa stangos buvo menk os. ,,Norin t suprasti lie tuv ių
ir žydų problemą, reikia stud ijuoti abiejų tauh1 holoka ust us, nes tie dalykai
yra glaud žiai susiję. Tai nėra jokia sistema, o tiktai fakto konstata vima s", pabrėžė reda ktorius, teisinga i pažymėdama s, kad be sovieti nės oku pacijos
padari nit\ nėra jmanoma suvok ti anti žydiškt\ dalies lietuv ių v isuomenės
nuostatų. L. Olšvanga s nespausdintą lietuvių spaudoje stra ipsni pertvar 7
kęs paskelbė Vokietijos žurnale „Der Spiegei " (1984 ba land žio 23).94

)
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943

Musteiki, kaip ir dr . Ju ozas Prun skis, rūpinatės tuo, kad jūs ų tarpe
esantiem s žmogžu d žiam s nė vienas plauka s nenukentė tų, ir kad jie galė tų
gerai miegoti. Laikui bėga nt yra tekę čia ir kitur susieiti s u visokia is lietuviai s,
i~ p~s daugumą iš jų nepastebėj au joki o žen klo apgai lestavimo, o kiti dar kaip
~,k 1lg'.;' to puikaus jiems buvusio laik o ir tebetęsia savo nusistatymą prie š
zydu s ,_- raše L. Olšvangas. Žr.: Aleksandras Pakalniškis. Pr ae ities atga rsiai,
p. 30-3:,.

Pat s susirašinėj imas tarp P. Gaidos ir L. Olšv ango jdomus keliai s
aspektais. Vist\ pir ma jis rodo, kad konserva tyvi ir liberali JAV ir Kanado s
lietuvių spa uda bandė lies ti „opqji kla usimą", tačiau lietuviai emigra nt ai
buvo susikoncentravę ties tautin e marti rologija (soviett1 represijomis) , o
žyda i norėjo matyti visiška i suprastą ir jvertintą savą tragediją, lietuvių

„Jūs, pone

9
"

Ten pa t, p. 35.
Ten pat , p. 37.
946 Ten pat , p. 38-47.
947 To straipsnio tekstas yra min . A. Pak alniškio „Pra eities atgar siai " knygutėj e,
p. 48-5 8.
945
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nuoskaudas laikydam i mažomis - Olšvangas čia buvo ne išimtis , o greičiau taisyklė. Jis kėlė visos tautos kaltumo klausimą, ko lietuvių pusė nem atė galimu net pagalvoti. Kadangi abi tautos okupantų politikos buvo ryškiai išskirtos, tai, kas vieniems atrodė suprantama ir pateisinama, kitiems
buvo absoliučiai nepriimtina . Kai L. Olšvangas neigė bet koki pozityvų P.
Germanto, lietuvių-Štuthofo nacių konclagerio kaliniq kančias, arba J. Noreikos, J. Bobelio vaidmenj, vadindamas juos naciais arba jt\ kolaborantais,
lietuviai pažymėdavo tuos jų darbus , kurie nacit\ okupacijos sąlygomis
padėjo lietuviams išlaiky ti savo gyvastj, patirti mažiau praradimų. Olšvangas griež tai įvertino kunigus, val din inkus, kurie nesmerkė žydq žudyniq ir nepadėjo žydams, daug emigrav usiq po 1944 m. i Vakarus lietuvių jis
laikė buvus nacių talkininkais :
„Lietuvių tarpe, kurie[ ... ] frontui artėjant pabėgo iš tėvynės, yra ir
žmogžudžių, ir nacių aktyviq bendradarbių. Dauguma iš jų, sav o turtą pasiėmę, atvyko i Vakarų Vokietiją[ ... ] iš daugelio lietuvių po karo ne vien ą
kartą girdėjau, kad savo žiaurumu žuda nt žyd us lietuviai dažnai pralenkė
vokiečius. Žydai buvo ir iš kitų kraštų atgaben ti i Lietuvą, kad juos lietuviai
išžudytų. Ir kai Lietuvoje nebebuvo žydų, lietuviai buvo ištikimi SS padėjė
jai jvairiausiose koncentracijos ir žmonių naikinimo stovyklose" .948
L. Olšvangas plėtojo neakivaizdinj kone visų lietuvių puolimą iš
Lietuvos žydų pusės, kuri vėliau pratęsė kiti žydų autoriai, daugiausia
skausmo dėl holokausto patyrę išlikę gyvi (angl. ,,sur vivors") litvakai A. Gefenas, J. Garas, J.Melamedas , A. Faitel so nas ir kai ku rie kiti. Panašią
liniją perėmė Efraimas Zuroffas, kuri s visai nenorėjo klausytis lietuvių aiškinimų, bandymų analizuoti sudėti ngą istorinę si tuaciją . 1993 m. konf erencijoje Vilniuje savo poziciją apie holoka ustą Lietuvoje ir būtinus atlikti
istorijos tyrimus taip suformulavęs: ,,Aš neaiškinu, kodėl tai atsitiko. Aš tik
sakau, kas atsitiko".949 Taigi lietuvių spauda kaltin imu s, kad holokaust e
dalyvavo visa lietuvių tauta, aps krit ai atmetė kaip istoriškai neteisingą,
klaidin gą ir diskusijoje niekur nevedančią poziciją, nepripaž ino ir jva irit\
lietuvių socialinių sluoksnių a tstovų dalyvavimo žydų žudyme (sluoksnių
948

Ten pat, p. 8-9.
"' Atmintiesdienos. Tarptautinė konferencija,skirta Vilniaus geto sunaikinimo
50-mečiui. 1993m. spalio 11-16d. Sudarė Emanuelis Zingeris. - Vilnius: Baltos lankos,1995,p. 475.
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atstovai yra kitas reikalas). Tačiau savo ru ožtu vis dar pasiliko tos po zicijos,
jog visi žy dai talkino komunizmu i. Taip radikalūs lietuvių ir žydų kaltinimai , metami vieni kitiems, darė dialogą prakti ška i nejm anomu.
Ta čiau ir šią diskusijos pradžią bei raidą s tabdė faktų ne žinojimas
ir nenora s patekti ant SSRS propagando s girnų, kuri žydų nu žudymo klausimą vis siekdavo naud oti išeivijos politiniq organizacijų aktyvumui Lietuvos laisvės byloje stabdyti, tas organizacijas kompromituoti kaip neva
palaikan č i as buvu si us nacių talkininkus, profašistinius elementus.

1

Sovietų okupuotoje Lietu voje pra ktiškai nebuvo , o ir negal ėjo būti
viešo, atviro vietos žydų ir lietuvių dialogo dėl holokau sto reikalų. LSSR
gyvenančių lie tuvių ment alitetas žydų atžvilgiu keitėsi daugiausia dėl Izrael io valstybės gyvav im o ir jos artimų ryšių suJAV, iš kurios lietuviai
tikėjosi pagalbos Lietu vos išsivadavimui . Tač iau vietos žydų atžvilgiu tas
mentalitetas kito lėtai. Mat išlikę gyvi žydai, grižę iš Sovieh.j Rusijo s, po
karo demonstravo pas tebimą lojalumą (kaip ir lietuviai, beje) sovietų valdžiai, žydų humanit ara i rašė liaupsinančius valdžią darbu s, leido atsiminimų kn yg as, pasakojo jaunimui apie savo revoliucin ę veiklą smetoninėje
Lietuvoje susi tiki muose ir vakaruose, o Vilniuje leista „Mažoji lietuvių tarybinė enciklopedija" 1966-1971 m . tr ijuose tomuose pateikė toki di de li
skaičių žydų - nepriklausom oje Lietuvoje buvusių pogrindininkų, svarbiq
komunistų, kad žydq prieš ka rin iu „ra udonumu " galėjai sunkiai abejoti.
Niekas, žinoma , skaitytojams nepaaiškino, kad tai likę gyvi, 1941 m. suspė
ję pasitraukti i SSRS gilumą žydai, sudarę tik mažą dalelytę litvakų ir
da ugiau sia jau „nežydiški žydai".

Tačiau

žyd q emigravimas iš SSRS, lietuviq disidentinio judėjimo
,,Lietuvo s Katalikt\ Bažnyčios kronikos" leidima s, tiesioginės pa ž int ys su žyd t\ kilmės di sidentais ir „o tk aznikais" (žydų tautybės
asmeny s, kuriems atsisakyta leisti emigruoti iš SSRS į Izraelį, angliškai jie
vadinti „refu sen iks") nulėm~ suartėjimo ir bendradarbiavimo tendencijas. 950
Taigi Lietuvos SSR gyven tojai daugiausia su ž inodavo apie holokaustą iš sa vo tėvq ar seneli t! pasako ji m t\, kurie lietė vieno ar kito miestelio
žydq sunaikinimo istoriją. Plat esnio , visą Lietuvą apimančio vaizdo, dau-

pagyvėjimas,

950

V.

Berenio pasisakymas.Žr.: Sublittškę mitai, p. 75-76.
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gelis tų pasakotojų taip pat neturėjo. Propogandiniai straipsniai, keikę buržuazinius nacionalistus ar leidiniai (brošiūros su paantrašte „Faktai kaltina") didesnio suvokimo taip pat neatnešė, nes buvo tik propog andiniai.
Tiesa, reikia paminėti literatūros veikalus, kurie vaizdavo tragišką žydų
likimą karo metais - visų pirma Icchoko Mero apysakas, vėliau Grigorijaus
Kanovičiaus romanus, reflektavusius žydų gyvenimo nepriklausomoje Lietuvoje ir karo metų tragedijos istoriją.

Liet11vosnepriklausomybės atklirimas
Tačiau netrukus atėjo lietuvių ir Lietuvos žydų tautinio atg imim o
metai. Kilus lietuvių tautiniam sąjūdžiui 1988 m., prasidėjo ir vie tos žydų
kultūrinės veiklos atgimimas . Sąjūdžio vadovai nutiesė svarbų tiltą i santykius su Lietuvos žydų inteligentija, demokratinės pakraipos žydų atstovus, skatino žydų kultūrinės veiklos aktyvėjimą. Naujos galimybės leido
žydams atkurti savo organizacijas, steigti naujas draugij as. Atgimė ne tik
lietuvių, bet ir žydų savastis. 1988 m. rugpjūčio 25 d. jkurta Lietuvos žydų
kultūros rėmimo draugi ja, spalio 21 d. Ministrų taryba perdavė patalpas
Žydų muziejui ir kultūros centru i atkurti (buv. ,,Pionieriaus " kino teatrą),
1989 m. spalio 9 d. jsteig tas Valstybinis žydų muziejus Vilniuje, mok yk la,
vaikų darželis. Daugelis jsikūrusių (atsikūrusių) žydų draugijų ir organi zacijų glaudžiai veikė su Lietuvos persitvarky~o sąjūdžiu arba buvo jo
inspiruot os atsikurti. Lietuvos žydams buvo ats tovaujama ir pirmajame
Sąjūdžio suvažiavime. 951 Emanuelis Zingeris tapo Seimo nariu , jtakingu
asmeniu mezgant pirmuosius Lietuvos tarptautinius ryšius, atstatant diplomatinius santyki us su užsienio šalimis.
Tarptautinės žydų organizacijos iš esmės palaikė Lietuvos kelią i
nepriklausomybę, ypatingai JAV. Holokausto pasekmės nulėmė ir atsargią
litvakų organizacijų elgseną santyki uose su atsikūrusia Lietuvo s valstybe

'"

apie žydų organizacijų atsikūrimą, Lietu vos valdžio s potvarkius žr.:
Atgimstanti Lietuva ir žydai / Parengė Emanueli s Zingeri s. - Vilnius: Valstybės žinios, 1997. - 94 p.
Lietuvos žydų tautini a tgimimą, kultūrinę veiklą pla čia u ap rašė S. Atamukas savo knygoje „Lietuvos žydų kelias", tad prie šių klausimų plačiau neapPlačiau

sistosime.
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po 1990 m . -dėl holokausto talkininkt1 lietuviq sunki ais Lietuvos dipl omatinio pripažinimo ir pirmais neprikla usomybės metai s prarado didelę p asaulio žyd q organizac ijq paramą Vakaruose , - nurodė savo knygoje istorikas S. A tamukas. Nors tarptautinių žydų organizacijq garbei reikia
pažymėti, kad laisvės kovoje 1988-1990 m. jos nesigriebė holokausto fakto ,
nebaugino pasaulio lietuviq nacionali zmu, kol Lietuva negavo pripažin imo ir neatgavo galimybės pati tirti savo piliečių nusikaltimus karo metais.
Tačiau JAV spaudoje pasirodė ir perspėjimai JAV administracijai
neskubėti pripa žin ti Lietuv os neprikl ausomybės, ypa tingai „Los Angeles
Times" laikra štyje. Benjamina s Frankelis, periodinio leid inio „Arms Control " redaktorius , bei Briana s D. Kuxas, šaltojo karo tyrinėtojas, 1990 m.
baland žio 29 d. straipsn yje „Los Angeles Times" laikraštyje nurodė tris
neskubėjimo priežastis: Lietu vos pripažinimas gali pakenkti taikiam SSRS
transformavimuisi , M. Gorbačiovo perestroikai , Lietuvos klausimas ga li atidaryti sienų pertvarkymo Pandoro s skrynią ir trečioji, kas glūdi dauge lio
žmonių mintyse, piktas, bjauriai manifestuotas l ietuvi ų nacionali zmas , ypatingai gera i užregis truota s 11pasaulinio karo metais žydų žud ynėse, kai
tūkstančiai žydų bu vo nužudyti pirmosiomis karo savaitėmis, kuomet žudynėse kai kurie lietuvių policininkai nenu šaudavo vaikų, o gyvus juos
stumdavo i duobes, kur jau gulėjo jų tėvai, nepalaikė persekiojamqjq aukšti
dvasininkai (minimas vysk. Brizgys). Žinoma, nacių laikų nusikaltimai negali sta bd yti proceso , tačiau lietu viq na ciona lizmas turi būti apžvelg tas
(,,overlooked"), juo labiau kad Lietuv oje yra didelės rusti ir lenkų tautinės
mažumos. 952
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) pirmininkas Vytautas Landsbergis 1990 m. gegužės 2 d . pasirašytame jstatyme užfiksavo, kad asmenų, represuottĮ už pasipriešinimą okupaciniams režimams, te is ių atstatymas netaikoma s asmenims, dalyvavusiem s darant
genocido nusik altim us, taip pat beginklių civiliq žmoniq žudynėse ir kankinimu ose. 1990 m. gegužės 8 d . Lietuvos AT Pa reiškime „ Dėl žyd t\ tauto s
genocido Lietuvoje hitlerinės okupacijos metais " Aukščiausioji Tar yba lietuviq tau tos vardu be išlygq pasmerkė žydų genocidą ir su širdgėla pa žy-

.,, Benjamin Frank ei, Brian D. Kux. Self- Determination : U.S. supp o rt for indep en den ce would threaten Gorbachev 's re form - and Lithuania 's hi story should
give us paus e // Los Ange les Times. April 29, 1990, Sunday .

362

ŽYDAI, LIETUVIAI IR HOLOKAUSTAS

mėjo, kad
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tarnavusių budelių bu vo

ir „Lieh 1vos

Parei škime sakoma: ,,Nusikaltimams , ivykdytiems prieš žydq

piliečių".

tautą

Liet u -

voje ir už jos ribq , nėra ir negal i būti joki o patei s inimo bei baud ži amoj o
persekiojimo senaties terminų". Pareiškime taip pat pripa žinta , kad būtina
sudaryti palankias

sąlygas Lietuvos

žyda ms jt\

kultūros,

mo kslo, švietimo ,

kulto ir kitų ins tituci jq atkūrimui ir u žtikrino , kad „Lietuvos Res p u b lika
netoleruos jokiq antisemi tizmo apraiškų ". Nors p areiškime, anot J. Bluvšteino, ir nutylėta, kad žydt\ genocide dalyvavo ne v ien as tūkstan tis lietuvių, pasakant , kad tarp okupantams tarnavusių budelių b u vo ir Lie tu vos
piliečių, jis buvo skirtingas nuo sovietinio tipo pareiškimų ir Liet u va b uvo
vienintelė tarp tuo metu atkūrusių nepriklau somybę valstybių , p ada riu si
toki pareiškimą.953 V. Berenis pažymėjo, kad prii man t šiu os nut ari mu s svar bus buvo Seimo pirmininko Vytauto Landsbe rgio vai dmu o, kur is, gera i suprasdamas sunkią to meto Lietuvos padėti ir žinoda mas pasaulinės p olitikos opinijos reikšmę, n uosekliai igyve nd ino lietuvi ų ir žydų santykių bei
dialogo užmezgimą, juolab kad tuo pat me tu sov ietq ir Vakarų sp au doje
pasi rodė straipsniai , kuriuose lietuviai nacionalista i b u vo ka ltin am i žydų
žudymu II pasaulinio karo metais . Reikėjo parody ti pasa u liu i, kad lietuvių
tau tinis judėjimas SSRS savo esme nėra naciona lis tinis, ant id emokra tiškas
ar an tisemitinis. 954
Istoriniai ivykiai Lietu voje, neprikla usomybės iškovo jim as, n e t jos
paskelbimas suformavo ir reakciją, ypati nga i tose organizacij ose, kuri os
rūpinosi karo nusikaltėlių paieška ir lietuvių-nacių talkinin kų vaid m eniu.
Jau 1990 m. kovo 20 d. Efraimas Zuroffas , S. Wiese nth alio cent ro Jeruzalėje
direktoriu s rašė, kad Izraelis diplomatini ų santykių n u statymo išvakarėse
turi reikalauti iš Lietuvo s kelet o dalykų: kad n aujas lietuv ių rež imas tu ri
parodyti gerą valią žydams ir Izraeliui, žydų be nd ruome nei perdu oda mas
visuomeninių organizacijų (communal property) turtą, nu tra u kti tyčinę sovietų vykdytą žydų žudynių ma skavimo politiką, nenuro d an t ant mo numentų ir paminklų, kad ten ilsisi holokausto metu nužudytqjų žyd ų p alaikai , ypač Paneriu ose ir IX forte Kaune , kitose vietose visoje Lie tu voje,
nes tragedijos nutylėj imas sutampa su komunistų ir lietuv ių n acional istq

tiks lais. Liet uv a turi garant uoti , kad visa holokausto metq d okume nt acija,
ypa tingai liečianti vietini ų ta lkininkų nu s ikaltimu s, bu s išsa ugota ir prieina ma tyrinėtojams ir užs ienio agentūro ms, pažadėtq susigrąžinti iš u žsie ni o i šali ka ro nus ikaltėlius ir tirt i jq pra ei ti, n es jie, pa sinaud od ami nauja
situ acija, gali bandyti išve ng ti teisingum o.955 Pa lankiai klost antis tar ptautiniams ivykiams , 1991 m. rugsėjo 4 d. Izraelio valstybė pripažino Lietuvą,
atrodė, kad Lieh 1vos sa ntykiai su pasa ulio žydų orga nizaci jo m is gerėja. Po
gero p usmečio pri paž inu s valstybę bu vo užmeg zt i Lietuvos Resp ub liko s
d iploma tiniai santykiai su Izraelio va lstybe (1992 m . sausi o 8 d. ).
Tačiau iš u žsienio žydų jauno s atkurtos valsty bi l\ kū rėjams ir vado vams bei pos tkomunis tinei visuomene i neti kėtai prapl iupo šaltas dušas .
1991 m. rugsėjo 5 d. JAV, ,,The New York Times" laik raštyje pasirodė Steveno Kin zer io straips n is, kuriame Lietuva bu vo apkaltint a reabilita v usi
karo nusikaltėlius, asmenis , kurie b uv o įsivėlę i žydų žud yne s. Tą pačią
savaitę savai traš tis „Newsweek " pakartojo tuos kal tinimus ir d ar pridėjo
nuotrauką, kur ioje matėsi Hi tler is, vykstąs Klai pėdos gatvėmis po to, kai
nacia i ultim atu mu 1939 m. atplėšė iš Lie tuvos Klaipėdą, o parašas skelbė,
jog lietuvių rėmėjai sve ikina fiure r i. Minioje tu o tarp u buv o štur muoto jai
vokiečia i. Po ši ų publikacijų tapo aišku , kad jaunoj i lietuvių karta y ra priversta grižti pri e holo kaus to padarinių, moralinės atsakomybės pr ieš Lietu vos žyd u s rei ka lų. Reu ters pranešė, kad V. Lan d sbergis p ikta i paneigė
N iujo rko laik raščio praneši mą, kad Lietuva rea bili tu oja n acių karo nu si kaltėlius. Jis parašė laišką Pasaulio Žydq kon g reso p irmini nk u i Ed ga ru i
Bron fm an u i, pavadi ndama s tokias žinias ypat ingai provokacinėmis, kad
Lietu voje yra neta ikomas tokio ms byloms - bol šev ikq ir naciq nusikaltimams - se n aties term inas (statut o f limitations) , kad visos bylos , ypač dvi ,
paminėtos Ni ujorko laikrašt yje, bus det aliai ištyrinėtos. 956
,,Los An geles Times " pradėjo tyrimą, ar KGB galėjo keisti liud ijimu s, dokume nt us prieš itariamus karo nus ikaltimais ir nustatė, kad jie bu vo koreguoja mi . Tuo tarpu S. Wiesentahlio cen tro d arb u o tojai reiškė pasi piktinimą, ka d reabilituojami tie, kurie talkin o nacia ms957 , ragino aplikanh1s
955 Efraim

Zuroff. Justice from the Lithua nia ns // Th e jeru sa lem Post, 20 .3. 1990
Lithu ania denies Nazis got pa rdon s / / Chicago Tribune , Septembe r 7, 1991.
957
Efraim Zuroff . Can Lithuani a face its past? // The Jerusa lem Repo rt. Aug ust
1, 1991; Efraim Zuroff. Whit ewashing the Holo caus t: Lithuan ia and the Reha bilitation of History / / Tikkun . Vol. 7, No 1, p. 43- 46.
956

953

954

Juriju s Bluvštein as. Keliasi dialogą, p. 12- 13.
Vytaut as Berenis. Holokaus tas ir lietuvių istorinė sąmonė/ / Politol ogija, 2000,
Nr. 3, p. 15.
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reabilitacijai gerai patikrinti , irodė, kad 12-ojo bataliono kariai Aloyzas Juodis ir Julius Neviera buvo dereabilituotq sąraše. Žurnalistai egzami na vo
kaltinimus Generalinio prokuroro Artūro Paulau sko kabin ete. Buvo pareik štas pasitenkinima s, kad vyriausybė iš 47 000 dereabilituotq išėmė 500 asmenq pavardes , tačiau stebėjosi, jog Lietuvoje, skirtingai nuo kitq šalių,
varę ar saugoję žydus policininkai nėra laikomi genocido dalyviais, prisidėję prie genocido, kad Lietuvoje kai kas iš valdžios (cituota s Zenonas Juknevičius, kuris pridėjo žurnalistam s, kad Vakarai dažnai mini naciq talkininkus , bet užmiršta, kas rėmė sovietus) nesuvokia holokausto. Straipsnyje
pabrėžta, kad lietuviai šlovin a karo metų rezistenciją prieš sovie tus , nepaisydami to, kad tie asmenys bendr ada rbia vo su naciais, kad daugiau kaip
94 pro c. Lietuvos žydų buvo sunaikinta. 958
Hillsdale (Michigan) koledžo profesorius , sovie tų laikais išvykęs į
užsieni, prof. Aleksandras Štromas pabandė tiksliau nu sakyti situaciją Lietuvoje karo metais , nurod ydamas, kad lietuviai kolaboravo su naciai s nei
daugiau nei mažiau negu kiti , gal išskyrus danus, kad, nep aneigtina , buvo
lietuvit1 žudikų, tačiau buvo ir gelbėtojų, tarp jų Lietuvos vadovo Vytauto
Landsbergio tėva i, kad jį pati išgelbėjo knygryšys Antanas Macenavičius,
kad jo seserį, jos vyrą ir u-0švę išgelbėjo fabriko brigadininkas, dviejų vaikų
tėvas Vytautas Rinkevičius, o jo pusseserė [dabarprof Irena Veisaitė-A. E.]
gyveno )<aip įdukrinta keturių vaikų motinos šeimoje, kurios vyrą, lietuvių generolą, nužudė sovietai. Kiekvienas išgelbėtas Lietuvos žydas gali
papasakoti tą patį, - rašė Štromas, pabrėžęs, kad katalikų kunigai daug
padėjo žydams, kad neteis inga tvirtinti , jog Lietuvoje šlovinami nacių kolaborantai , pagaliau, lietuviai boikotavo karo metu SS legionų formavimą
ir, pagaliau , 1941 m. pogromai Kaune buvo pirmi per 600 metų žydų istoriją Lietuvoje. 959
Dar 1990 m. užsimezgė, prasidėjo Lietuvos istorikų ryšiai su 1925 m.
Vilniuje įkurto ir nepapra stai produktyviai pasireišku sio Žydų kultūros
institutu (YIVO),po karo veikiančiu Niujorke. Dirbdamas tuo metu Lietuvos
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istorijos institut e susipažinau su tuometiniu YIVOdirektoriumi Alanu Nadleriu, dr. Davidu E. Fishmanu, kurie domėjosi žydq kultūros vertybėmis,
Lietuvos istorikq darbais . Palaip sniui subrendo id ėja surengti pirmą lietuviq-ž ydq istorikų konferenciją, kurio s organi zav imo darbam s teko skirti
daug laiko. Kai jau viskas bu vo beveik paruo šta, SSRS valdžia atsisakė
pasaulio žydų mokslininkams duoti vizas atvykti į Vilnių-vyko M. Gorba čiovo paskelbtoji Lietuvos ekonominė blokada , kuri iš dalies buvo ir diplomatinė, politinė. Todėl 1991 m. įvyko pirmoji lietuvių ir žydų istorikų konferencija Niujorke, į kurią YIVO vadovybė, nenorėdama iš principo
pasiduoti SSRSdiktatui, nutarė surengti JAV ir pakvietė šių eilučių autorių,
Egidijų Aleksandravičių, Gintautą Surgailį, Iz raelį Lempertą, Eliezieri Zilberį, Lietuvo s žydų draugijos atstovus perskaityti prane šimu s, dalyvauti
diskusijose, parodė institutą ir archyvą. Keliais metais vėl iau, pagal Lietu vos archyvq be ndradarbia vimo sutartį i Niuj orką buvo nugabentas krovinys su YIVO dokumenta is kopijavimui ir sutvarkymui. Vėliau reikšmingos
konferencijos vyko Lietuv oje, dalyvaujant istorikam s iš įvairių šaliq. Jos
nagrinėjo Lietuvos žydq gyve nimą, holokau sto problemas, vietinių gyve ntojų talkininkavimo hol okauste klausimą.
1991 m. išeivijoje Saulius Sužiedėlis paskelbė du ver tingu s straipsnius, kuriuose pagrįstai iškėlė 1941 m. sukilimo šešėlius - visq pirma sukilimo metu ir po jo vykusias žydų žu dyne s, pirmasis parodė LAF' o antise mitizmą, drauge pažymėdamas, kad nėra duomenų, jog LAF'as būtq
planavęs imtis žydų likvidavimo.
1993 m. spalio 11-16 d. Vilniuje įvyko tarptautinė konferencija paminėti Vilniaus geto sunaikinimo 50-ąsias metines . Joje dalyva vo žymūs
mokslininkai iš Prancūzijos, JAV, Izrae lio ir Lietuvos, čia buvo unikali galimybė susipažinti su įvairiomis istorikt1 mokyklomis , tyrinėjimo metodais
ir pasaulio istoriografijos holokaust o istorijoje pasiekimais , pajudin ti Lietuvos istorinę sąmonę. 960 Po keliq metti pana ši konferenci ja įvyko Nidoje,
ją žydų istorijos ir holokau sto tematika surengė ir Lietuvos katalikų mokslo
akademija 1998 m. spalį. Jos metu per skaity ti svarbūs vysk. Jono Boru tos ,
istorikų Arvyd o Pacevičiaus, Vytauto Berenio, Vlado Sirutavičiaus, Vyganto
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Michael A. Hiltzik. KGB Apparently Alter ed Lithuania War Crim es Data / /
Los Angeles Times , September 18, 1991.
959
Aleksand ras Shtromas. In Defence of a Na tion Falsely Singled Out / / Los
Angele s Time s, Septembe r 24, 1991, Tue sda y.

"""Atminti es dienos . Tarptautinė konfer encija, skirta Vilniau s geto sunaikinimo
50-mečiui 1993 m. spalio mėn . 11-16 d. - Sudarytojas E. Zingeris . - Vilniu s:
Baltos lanko s, 1995.
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Vareikio, Sauliaus Sužiedėlio, Valentino Brandišausko, Sigito Jegelevičiaus ir daugelio kitų pranešimai, atspausdinti
straipsnių rinkinyje. 961
Tačiau, anot dalyvių ir stebėtojų, lietuvių istoriniai tyrimai dar buvo blokuojami „dvigubo genocido teorijos ", kuri sunkino pokalbi apie Lietuvos
žydų likimą. 962
Sparčiai gausėjo darbų, susidomėjimo žydų

istorijos, kultūros s tudijų klausimais, kuriuos vykdo lietuvių mokslininkai , rengiami seminarai,
konferencijos. Reikšmingas buvo 1999 m. balandžio 23 d. Lietuvos Seime
socialdemokratų surengtas praktinis seminaras-diskusija
„Lietuvių-žydų
santykiai. Istoriniai, teisiniai ir politiniai aspektai", kuriam pirmininkavo
Seimo narys Aloyzas Sakalas ir istorikas Arvydas Anušauskas. Istoriniai
aspektai atvirai ir dokumentuotai analizuoti Šarūno Liekio, Nijolės Maslauskienės, Liudo Truskos, Valentino Brandišausko, Arūno Bubnio , Dalio s
Kuodytės pranešimuose, seminaro med žiaga išleista atskiru leidiniu. 963

V Dialogo link
Istorinės praeities pamokų įvertinimas sudaro sudėtingas problemas ir šiandieninei lietuvių visuomenei, bet tam Lietu vos va lstybė skiria
dideli dėmesi. Lietuvos vyriausybė yra ne kartą skelbusi, kad nusikaltė
liams nebus taikomas sena ties terminas, ka d Lietuva netoleruos antisemitizmo, ksenofobijos, rasinės propagandos apra iškų. Kadangi nuo holokausto
metų praėjo daug laiko, nėra lengva įrodyti do kumentuotus kaltinimus asmenims, padariusiems nusikaltimus karo metais. Daugiausia tarptautinio
dėmesio čia susilaukė buvusio nacių okupacijos metais lietuvių saugumo
policijos Vilniaus apyga rd os viršininko Aleksandro Lileikio byla, kuri tik
2000 m. pagaliau įgijo baigiamąjį pobūdi. Lėta bylos eiga kėlė dideli pasaulio žydų nepasitenkinimą.
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Lietuvių katalikų mokslo akademijos metra šti s. T. 14. Vilnius: Katalikų akademija, 1999.
Vytautas Berenis. The Holocaust and Lithuanian Hi storical Consciousnes. / l
1999. http: // www.Atrium. It. Nr. 4.
Lietuvių-žydų santykiai. Istoriniai, teisiniai ir politiniai aspektai. Praktinis seminaraHiskusija. Stenograma. - Vilnius: Lietuvos Resp ublikos Seima s, 1999. 50 p.
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Aukščiausiosios Tarybos pareiškime 1990 m. gegu žės 8 d.
visos valstybinės instituci jos turi sudar yti Lietuv os žydams,
kaip ir kitom s tautybėms, pa lankiau sias sąlygas atkurt i, p lėtoti š vietimo
ir kultūrines in sti tuci jas, o va l sty bė rūpinsis žydų taut os genocido aukų
iam žinimu, net oleruo s jok ių antisemitizmo apraiškų . Lietuvoje 1990 m.
spalio 31 d. kaip atmintina di ena užfiksuota Žydq genocido d iena (rugsė
jo 23 diena). 1990 m. l apkriči o 7 d. Lietuvos Aukščiausiosios Tarybo s (Atkuriamojo Seimo ) Prezidiumo pirmin inkas V. Landsberg is pasirašė nutarimą dėl žydt\ kapiniq sutvarkymo,
ženk linimo, kad būtų įvardyti
užrašuose ir žudynių ka ltininkai (sov ietiniq laikq lentose u žrašai paprastai skelbė, kad žydus nužudė hitlerin inka i, tik kai kur , kad jiems talkino vietiniai buržuaz iniai nacionalista i), nurodant jose žuvusi ųjų tauty bę, ska i čiq, kitus duomenis.

Lietuvos

pažymėta, kad

Pagal savivaldybių numatytu s kapiniq sutvarkymo planus nustatyti 332 tvarkytini objektai. Lietuvoje iregistruotos 176 žydų kapinės, 156
žydų genocido aukų vietos, kurios buvo žinomos ir tvarkomos dar nacių
okupacijos meta is, kad kapavietės netaptų užkrečiamų ligų židiniu. Iš j ų
1990 m. buvo sut varkytos 45 žydų kapinės, nesutvarkytos 124, sutvarkytos
58 žydų genocido vietos, nesutvarky tos 94-ios. Kap inės buvo tvarkomos,
atsirado rodyklės prie kelių, nors tas darbas dėl lėšų stygiaus taip ir nebuvo užba igtas.
1992 m. balandžio 9 d. priimtas istatymas dėl atsakomybės už Lietuo metu Lietu vos Generalinėje prokuratūroje tarsi pasireiškė JAV lietuvių gynybinis požiūris i itariamų dalyva v imu hol oka uste lietuvių problemą. Galimas dalykas, kad JAV aktyvumas
tuo kla usimu Vilniuje traktuotas kaip grynai žiny bin is JAV Teisingumo
departamento interesas , iešk ant tarp lietuvių itariamų karo nusikal tėli ų,
taip parodyti tos veik los reikalingumą, o dėl to keliant nepagristas rimtais
faktais bylas. Nepaisant t~, pr iimti istatymai vedė Lietuvą civilizuotų valstybiq draugi jos link-1995 m. vasario 15 d. paske lbtas Lietuvos Respublikos Seimo pareiškimas dėl rasizmo, ksenofobijos, an tisemitizmo ir neto lerancijos apra i šką Lietuvos am basados darbuotojai apie tai stengėsi
informuoti JAV žydt\ organizacijas, i straipsnius spaudoje, kaltinančius
Lietuvą, atsakinėjo publikacijomis , kuriose buvo atitaisomi kaltinimai , kad
tuvos

gyventojų genocidą, tačiau
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Lietuva kaip valstybė nedal yvavo holoka uste, kad mūsq ša lyje rūpi nam asi
teisingumu ir žydq kul tūros vertybėmis. 964
Plati JAV spaud os kamp anija prieš Lileiki padarė savo - OSTekspertam s Lietuvos archyv uose radu s svari os medžiagos, Lileiki su siru oš ta deportu oti. Prie Lileikio namq daž n ėj o pik etu otojq. 1995 m . gegu žės 18 d .
N iujorke, pri e Lietuvos Generalinio konsulat o netgi bu vo sur engta pirm oji
vietos žyd11protes to manifestacija, kur ioje dalyvavo api e šimta s 16-1 8 metq am žiaus žydų kil mės m o ksl eivių , pi ke tą fotografavo žy dq sava itraščio
„N.Y.Jewish Week" fotoreport er iai. Piketo dalyv iai sugiedojo JAV himną ir
p asa kė dvi kalbas - pirmas is ka lbė toj as pas akojo apie A. Lileikio nusikaltimu s karo metais, ant rasis abstrakčiai reika lavo atpildo žydq žudikams , po
to kiekvienas p iketo dalyv is sakė po pava rdę žmogau s, nu ž udyto karom etais. Daugu ma l aikė p lakatu s su užraša is: ,,Na zi Raus ", ,,President Braza uskas, do not talk ab out Just ice, do something " (Prezid ente Brazau skai ,
darykite ką nors), ,,Use Your extradi ction treaty" (Panaudokite savo ekstradik cijos sutarti), ,,40 000 will not forget" (40 000 nepamirš ), ,,Your criminals shou ld be in your count ry" Gūsų nusikaltėliai turi būti jūsų šal yje),
„N ever forget Vilna" (Nieka da nepamir šk Vilniau s) ir kit okie. Trys pik e to
dalyv iai susiti ko su Lietuvos Generaliniu konsulu Pe tru Anusu, jie abejojo ,
ar Lietu va pakankamai energi ngai siekia Lileikio ekstradikcijos, teigė, kad
jo kaltei įrod y t i pakanka d ok umentų . 965 Tačiau A. Lileikis, ispėtas advokatų , 1996 m . grižo i Li etuvą, čia jam bu vo iškelta baudžiamoji byla ir atlikti
visi te isės num atyti veiksmai, rei kalin gi patraukti ji baud žiamojon atsakomybėn . Tačia u pagal galioju sius istatymu s A. Lileikio byla negal ėjo būti
atidu otai tei sm ą dėl silpnos kaltin amojo sveikato s.
Tai s u kėlė nepasitenkini mo a udrą JAV ir Iz raelyje, pasipylė S. Wysenth alio cent ro a ts t ovų pareiškimai, nev a Lietu voje prot eguojami naciq
karo nus i ka ltėliai . JAV si ūlė Lietuva i tai kyti buvusią tarp Lietuvo s ir JAV
ekstradikcijos sut ar ti ir taip išspręs ti Lilei kio išvy kim o iš JAV problemą .
Tači a u ekstrad ikcijos sutart is tarp Lietuv os ir JAV, pa sira šyta dar 1924 m.,
964

965
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Alfonsas Eidi n tas. Lithua ni a and the Holoca u st / / The Was hi ng ton Pos t. Apr .
5, 1994; Alfon sas Eidin tas. Lithu an ia no t in vo lved in Holoca us t/ / Bos ton
Hera ld . Vov. 5, 1995; Alfonsas Eidin tas. Sh ou ld Holy boo ks rema in in Lithu ania? / / The Wash ington Ti mes . Janu ar y 26, 1997 ir kitos pu blik acijos.
Piketas p rie Lietuvos Mis ijo s // Draugas , 1995 m . gegužės 20 d.
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nieko nesakė ap ie karo nusikalt imais įtariamųjq asmenų ekstradikciją, teisinin kai si ūlė ją atnaujin ti ir pasirašy ti iš naujo. Tuo klausim u Lietuvos amba sador ius ne kartą aiškinosi Kongrese (tada dar kongresmenu , vėliau senato riumi Char lesu Shume ru966 ir kitais), Valstybės Departamen te, spaudoje.
Pamaž u Lileikio byla perėjo i Lietuvos ir JAV dvišalių sa ntykiq sferą, Amer ikos vald žios ats tovai ivairiausiu lygiu pri mindavo Lietuvai, kad
ji turi spręsti i ta ria m ų karo nusi kaltimais tau tiečių klausimą. 967 1997 m.
pra džioje JAV žy d11advo katų d raugijos (pol i tinė, ne profesi nė orga niza cija) va dov as N . Šeras (Neai Sher), atvykęs i Lietuvos ambasadą Vašing tone,
pag rasino am basa doriui A. Eidint ui, kad jei dėl Lileikio nieko nebus daroma, jo org ani zacija krei psis paga lbos i JAV Kongresą. Ambasadai Vašing tone darė spaudim ą ir S. Wiesenthalio centro atstovas E. Zuroffas, kai kur ie
kon gresmenai, privatūs asmenys.
Tu o tarpu Lileikio byla Lietuvo je nejudėjo i pr ieki dė l prokurorų
neran g umo ir iš dalies dėl politiniq motyvų, nes many ta, kad Lileikio pro cesas Lietu voje labiau pakenks Lietuvai negu jo stabdymas. Taig i lietu via i
tarėsi giną pu olamo s tėvynės ga rbę, o žydai lau kė, kada naujo ji Lietuvos
va lstyb ė pasa kys savo poziciją karo nusika ltėlių atžvilg iu ir prad ės dary ti
konkrečius žingsniu s istorinio teisingum o vardan . Lietuvos politikams , gana
ryžtinga i stengianti s iveikti da r vieną istorijos „baltąją dėmę ", tapo aišk u,
kad plač ioji vis u o menė bu vo dar nepajėg i žino ti faktų ap ie holo kaustą Lietuvoje, juo s p riim ti, supra sti ir pajusti tam tikrą m ora li nę a tsakomybę už
žydšaud žiq darb us .
Lietuviam s holokaustas ir lietuvit1 dalyvavimas žyd ų žudynėse buvo visiškai naujas klausi mas, nesuklysiu pasakęs, kad retas ku ris supra to
966

Su Ch . Shu meru susi tikau 1995 07 19 Kongrese , su juo bu vo du rab in ai nu o
Bos tono, Fr ied manas ir Man nas. Kongres men as pareiškė, kad jis v isą laiką
rėmė Lietuvos nepriklausomybę, tačiau dabar yra stipr iai su ner imęs dė l Lietuvos poz icijos A. Lileikio klausi mu, nes tyr ima s vilk inamas, o tei smas Bosto ne
tru ks ilgai , o žydai neturi kantrybės laukti ir da rys v i ską, kad Lileikiui nebūt ų
leis ta ra mi ai n umi r ti. Rabinai buvo jsi tikinę, kad Lietu vos va ld žia tyčia vilki na
bylą, ka ltės jrodym 11yra paka n kamai, ragi no imti s kalti namojo ekstrad ikcijos.
967 1995 m . gruodž io 15 d . kongresm enai Charles Sh umer , Ben Gilman, To m Lan tos, John Edward Porter , Carolyn Ma !oney, Sidney Yates, Sam Gejdenson , Patri ck Ken ned y, Robert Torricelli, Gary Ackerman , Mark Foley ir d ar 35 jq kolegos parašė kolektyvin i laišką pre zidentui A. Brazau s ku i, reikalaudami Lileikio
eks tradikci jos ir pat raukt i ji , kaip nusikaltėl i, baudžiamo jon a tsakomybėn .
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holokau sto Lietuvoje mastą ir didelę lie tu vių-nacitĮ talkininkq kaltę, v isai
nežinojo žydq kultūros, religijos , papročiq. Vienas aukšto rango Lietuvos
diplomatas kartą prisipažino: ,,Pirmaisiais pre zide nto A. Brazausko me tais ne kartą posėdžiavome Prezidentūroje žydų klausimais - istoriniais,
kultūrinia i s, politiniais. Mes nei vienas nieko aiškesnio apie tai anksčiau
nežinojome. Apie bet koki žydų reikalus liečianti klausimą mes vaikščioda
vome, kaip apie karštą bulvę". Tai galiu paliudyti asmeniniu pavyzdžiu.
1993m. gruodžio 8 d. jteikęs skiriamuosius raštus JAV Prezidentui B. Clintonui kaip naujas Lietuvos amba sadorius JAV, labai greita i s usid ūriau su
litvakq paliku onimis , dirbusiais Valstybės Departamente, Kongrese, privačiose struktūrose. Tačiau 1994 m. pradžioje, a plankęs JAV Ho lokausto memorialinj muziejų, buvau pritrenktas ne tik šio valstybi nio muziejaus d idumo ir ekspozicijos turiningumo,vaizdingumo, bet ir s u Lietuva susijusiomis
jo vietomis: sienoje, su j rašytų žydų žudynių vietovių pa vadinimais mirgė
jo lietuviški miestelių vardai , per tris aukš tus i viršų stiebėsi nužudytų karo
metais Eišiškių miestelio gyventojų fotografijos, net keli televizijos monitoriai rodė dokum entinius kadrus apie žydų žudy nes Lietuvoje, garbės lentoje buvo tik kelios lietuvių teisu olių pavardės. Tuomet su patarėju Vytautu
Žaliu nutarėme skirti daugiau laiko bendradarbiavimui su muziejumi, santykiams su JAV žydų organizacijomis, kad galėtume jas informuoti, kas
gero Lietuvoje padaryta saugojant žydų kultūrini paveldą, pagerbiant h olokausto aukas.
1994 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos am basadoje Vašingtone pirmą kartą
paminėjome Lietuvos žydų genocido dieną, joje puikią kalbą pasakė a.a.
prof. Aleksandras Štromas, dalyvavo daug žydų organizacijų vadovų. Tai
neliko nepastebėta, prasidėjo geranoriškas bendradarbiavimas su daugeliu iš jų. 968 Panašaus pobūdžio kultūrinių, i storinių klausimų daugėjo. Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas memuaruose pastebėjo, kad jis pradėjo domėtis lietuvių ir žydų dialogo jšalo klausimais, kurie varžė normalius
dviejų valstybių ir tautų san tykius. Prezidentas kantriai šiuo klausimu kalbėjo su teisinink ais, politikais, visuomenės veikėjais, ra gindamas atsisakyti vad inamosios simetrijos principo: žydų kagėbistai trėmė lietuvius i Sibirą,
968
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Nuo 2000 m. šią dieną jau mini daugelis Lietuvos ambasadų užsienyje ir tai
yra puiki proga parodyti Lietuvos žydams, jų palikuonims, kad jų genties
darbai ir auko s Lietuvoje nepamir šti, prisimenami ir nebus pamiršti.
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užtat kai kuri e nacių pa taikū n ai lietuviai šaudė žydus ; taig i vi eni ve rti
kitq, jeigu jau atsiprašyti - tegul tai padaro ab i pusės. Prezi dentą A. Brazauską jau dino ir kai kurių žydų veikėjų nu stat yta nu sikaltimt \ žyd ų tautai hierarchija: Vokietija, Liet uva, Latv ija, Ukraina , mat čia daugi aus ia vie tos gyventojų dalyvavo nusikaltimuose, Lenkija, kaip neturėjusi savi valdo s,
iši sąrašą nejtraukta. ,,Aš nenorėjau laikytis stručio politiko s, kai Vakarai
holokausto teis ines, ekonomines ir mora lines problema s yra sen iai išsprendę ", - rašė atsiminimuose apie tą metą Alg irda s Brazau s kas.969
Prezidento A. Brazausko dekretu buvo sudaryta speciali ko misija ,
kuri išryškintų esamas problemas, siūlytų, ka ip jas spręsti. Komisij os pirminin ku buvo paskirtas Seimo kancleris, vė l iau Prezidento pa tarėjas u žsienio politikos klausimams Neris Germanas. Atsirado specialiai šiems
klausimams ir pareigūnas Lietuvos užsienio reikalų mini sterijoje, p radžioje Mindaugas Kačerauskis, vėliau Jonas Skardinska s, ji 2000 m. vasa rą pakeitė Dina Kopilevič.
Naujas klausimas buvo išgelbėtų Lietuvoj e torų problem a, tiksliau jų laik ymas Lietuvos saugyklose, bibliotekoje . 1997 m. pava sari JAV v iceprezidentui A. Gore'ui prakalbus apie toras, V. Landsberg is prisip ažino:
,,Iki šiol mums torq savit um as neb uvo žinomas ".
Lietuv os visuomenės nesiorientavimas vertinant holokaustą , komplik uota s sudėtingos įvairių okupacijų patirt ies ir i šdavų, pasteb im as pribrendusių sprendimų lėtumas arba , anot žydų atstovų, - tyčinis lietuvių
neveik luma s jtariamų karo nusikaltimais asmenq atžvilgiu pradėjo kelt i
nepasitenkinimą ne tik Kongrese, bet ir Valstybės Departam ente. 1997 m.
balandžio mėn. Seimo pirminin ku i V. Landsberg iui JAV viceprezidentas
A. Gore'as iškėlė ne tik torų perdavimo žydams reika lą, bet ir A . Lileikio
bylos spre ndimo problemą. Taip holokausto pasekmių problema galu tinai
perėjo i dvišalių Lietuv os ir JAV santykiq darbotvarkę. Preliminar iu paska ičiavimu , iki 2000 m. JAV Va lstybės departamentas
šešiuose savo pareiškimuose skyrė dėmesio Lietuvai , iš jq penkiuose ka lbėta apie hol okaus to jvei kimo probl emas Lietuvoje.. .
'
1997 m. gruodžio 23 d. LR Seimas priėmė Baud žiamojo proce so
kodekso pataisas, leidžiančias genocid u kaltinamq asm enq by las pe rdu oti
969

Algirdas Brazau ska s. Penkeri Pre z ident o metai. Įvykiai, pri siminimai , m int ys . -

Vilnius : Pradai , 2000, p. 423- 424.
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teismui neatsižvelgianti kaltinamojo sveikatos būklę. l 998 m. vasario 9 d.
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra perdavė Vilniaus apygardos
teismui A. Lileikio bylą.

Įtaria11111jų

nusikaltimaisbylos, dereabilitacija

1998 m. kovo 3 d. Vilniaus apygardos teismo tvarkomasis posėdis
Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą iki gegužės 18 d.
atlikti byloje papildomą tyrimą . 1998 m. birželio 26 d. teismo tvarkomasis
posėdis paskyrė teisiamojo posėdžio datą-rugsėjo l d. Vėliau bylos nagrinėjimas nukeltas į rugsėjo 9 d., tačiau A. Lileikis i teismą neatvyko. Jo advokatas pristatė pažymą, kad A. Lileikis guli ligoninėje. Teismas kitą posėdi
pa skyrė rugsėjo 10 d. Tam posėdžiui buvo pateikti išsamesni duomenys
apie A. Lileikio bylos eigą. Teisėjas, atsižvelgęs i prokurorų prašymus, paskyrė teisminę medicinos ekspertizę. Medikų komisija turėjo nustatyti, kokiomis ligomis serga A. Lileikis, ar jis gali pasveikti, ar gali dal yva uti teismo posėdžiuose ir, jei taip, tai kada. Ekspertų komisija leido A. Lileiki kviesti
į teismo posėdžius, tačiau įspėjo, kad bet kokie stresai gali būti lemtingi jo
gyvybei. Teismas nutarė kviesti A. Lileikį į teismo posėdį. Jis paskirtas
1998 m. lapkričio 5 d.
1998 m. lapkričio 5 d. A. Lileikis atvyko į teismą invalido vežimėlyje.
Teismas pareiškė, kad bylą pradeda nagrinėti iš esmės. Tačiau vos A. Lileikiui pareiškųs, kad nekaltas, jam prasidėjo stenokardijos priepuolis ir iš
teismo salės buvo išvežtas į ligoninę. 1999 m. sausio 8 d. teismo posėdyje
A. Lileikiui paskirta 4-oji medicinos ekspertizė. Paskirdamas dar vieną
A.Lileikio sveikatos ekspertizę, teismas jo baudžiamosios bylos nagrinėji
mą sus tabdė iki to momento, kol bus gautas medikų atsakymas. 1999 m.
sausio 29 d. posėdžiavusi aštuonių gydytojų komisija, vadovaujama Valstybinės teisės medicinos tarnybos generalinio direktoriaus Antano Garmaus,
nustatė, kad Aleksandro Lileikio sveikata yra pernelyg silpna, kad jis galė
tų dalyvauti savo teismo procese, kuriame kaltinamas žydų genocidu. Apžiūrėję 92-uosius metus einanti teisiamąji A.Lileikį ir su si pažinę su ankstesnių bei naujausių jo sveikatos tyrimų rezultatais, medikai patvirtino visus
anksčiau diagnozuotus susirgimus ir į kelių dešimčių ligų sąrašą įrašė
kelias naujas. Dar konstatuota, kad kai kurios ligos dabar paūm ėjusios.
įpareigojo
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Pavojingas paūmėjimas gali įvykti ir teismo posėdžiq metu, todėl A.Lilei kio į juos kviesti negalima. (Kiek anksčiau tokią išvadą teismo eksp ertq
komisija padarė ir K. Gimžausko byloje.)
JAV Teisingumo departamento SpecialiųjtĮ tyrimų skyria us direktorius Eli M. Rozenbaumas Lietuvos gydytojų išvadas pavadino „ įžeidimu "
ir pareiškė, kad JAV Vyriausybė turi „patikrin tos informacijos , nepaliekančios abejoniq, jog A. Lileikis, kurio dalyvavimą nacių rengtose žyd q žudynėse per II pasa ulinį karą įrodė Amerikos teismas, simuliuoja ligą ir iš tiesq
medicini ška i yra pajėgus dalyvauti teisme" , kad „tai tik dar vie nas tarpsnis tragiškame Lietuvos Vyriausybės nesugebėjime pasiekti teisingum ą nacių nusikaltimų prieš ž moniją byl ose".
Lėtas Lileikio bylos sprendimas Lietuvos įvaizdžiui JAV padarė neišma tuojamą žalą . Reikalas tas, kad JAV spaudoje pylėsi vienas po kito
straipsniai , kuriuose Lileikis buvo vadinamas antruoju Lijono budeliu Klausu Barbjė, kad jis kaltas dėl 50-60 000 Vilniaus žydų mirti es, kad jis buvo
net Vilniaus žyd ų sunaikinimo scenarijaus autorius. Esant tokiai situacijai, niekas negalėjo Lileikio apginti, išskyrus teismą, kuris vienas tegalėjo
atsakyti, kaltas jis, ar ne ir dėl kiek a ukų .
Aleksandro Lileikio byloje Vilniaus apygardos teismas nutarė kreiptis į JAV Teisingumo departamentą, kad jis pateiktų tur im us duomenis
apie žydų genocidu kaltinamo A. Lileikio sveikatą. Teismo nut artis motyvuota noru objektyviai ištirti visas bylos ap link ybes, bet pabrėžė, kad pasitiki Lietuvo s ekspertų išvadomis . Byla sustabdyta, kol bus gautas atsakymas iš JAV Teisingumo departamento. 1999 m. rugsėjo 8 d. gautas JAV
Teisingumo departamento Specialiqjų tyrimt1 skyria us (05 1) vadovo Eli
M. Rosenbaumo lai škas, kuriame jis rašo, jog negali atskleis ti informacijos, kad A. Lileikis simuliuoja ligą, šal tinio. Laiške siūloma sudaryti tarptautinę gydytojt1 komisiją, į kurią pasiūlyti a tstovai iš JAV, Didžiosios
Britanijos ir Izra elio.
Beje, Rozenbaumo profesinis aktyvumas buvo skatinamas ir asmeninių motyvų. Būdamas jaunas teisininkas E. Rozenbaumas su kolega apsilankė pas A. Lileikį namu ose 1982 metais, kalbėjosi su juo ir parodė jam
d okumentą , kaltinantį Lileikį, tačiau be jo pa rašo. Lileikis, būdamas tikras ,
kad sudeg int as Vilniaus saugumo departamento archyvas neleis jauniems
juristam s iške lti jam bylos, pasityčiojo iš įrodymo ir skaudžiai įžeidė
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Rozenbaumą

asmeniškai. 970 Tačiau įkalčiai pri eš ji bu vo ras ti Luki škiq kalėj imo popieriuose.
1999 m. rugsėj o 9 d. posėdyje teism as nusprendė n es kirti nauj os
teismo eksp ert izės, o ki tą d ieną teis mas nuta rė sustabd y ti A. Lileikio bylą,
iki atsiras naujos a pli n kybės, l e isiančios ją atn aujinti. Tą pačią dieną Simo no Wysenth alio cent ro Jeru za lės ofiso d irek tor ius E. Zuroffa s ųis da r yra ir
Yad Vashemo profesor ius) pava dino Lie tuvą pa grindiniu priegl obsčiu holoka ustą vykdži usiems nu sika ltėliams.
Taip tempi anti s bylos spr endimui , 2000 m . vas ari o 15 d . Lietuvo s
Respub likos Seimas priėm ė BPK papild ymu s, leidžianč ius kaltinamuo sius
genocidu teisti jiems neda lyva ujant. Ši patai sa sudarė galimybę pratęsti
sustabdytq A. Lileikio ir K. Gimžausko bylq nagrinėjimą teismuose , 56 bal savo už, 7 pr ieš, 6 s u sila ikė. Pa taisos dėk a 2000 m . balan dž io 26 d. numatyta atnaujint i A. Lileikio ir K. Gimžau sko bylq nagrinėjimą teisme.
Pata isos es mę sud aro p apild ymas, kad, jei dėl sveik atos būklės kaltin amasis gen ocidu nega li dalyva uti teismo proces e, pirmo sios instancijos
teismo p roces as vyksta jam ned alyva uja nt ir priimamas nuo sprendi s. Tačiau, jei vėli au pasikeitu s sve ikatos bū klei kaltinama sis gali dalyvauti teisme, jo prašy mu , nu ospr endi s gali būti panai kinama s ir byl a svarstoma iš
nau jo. Tai yra un ikalus jstatym as, neturinti s pre cedento ne tik Europoje,
bet ir visame pasa ulyje. Jis bu vo pr iimt as, siek iant išs pręsti ne tik 93 metus
einančio Aleksan dro Lileikio bylą, bet ir daug elio kitq genocidu kaltinamq
p i li eči ų nus ikaltimu s.
A. Lileikio p a ta rėjai, aiški ndami , kad jis neturi sv eikato s ir pro cesas
tur i b ūti nutr auktas, parod ė v isišką nesu s i gaudymą situacijoj e, tarptautinėje opinijoje, 2000 m . pra džioje išleidę Lileikio atsiminimų knygą . 971 Tai
imp likavo, kad jis yra svei kas ir rašo, be to, nors to kios kny gos tikslas ir
būtq buvęs sva rbiausias, knygoje nepateikt a jokių svarių jrodymų dėl ka ltini mų Lileik iui nep ag rjstum o, a ut orius paa iškin o, kad būda mas Vilniau s
sa ugumo departam ent o vir šinin ku jis ryž ting ai kovojo tik prieš lenkus.

2000 m. b irželio 23 d . Vilniau s apygardos teisme buvo at naujinta s
A. Lileikio bylos nagri nėjimas, remia n tis naujomi s įsta tymo pa taiso mi s.
Buvo panaud otos šiuolaikinės RTV ryšio priemonės, trans liuojant visą procesą i A. Lileikio gyvenamąjį būstą ir iš jo į teismo sa lę. Dėl ūm ai pabl ogėju
sios kalti namo jo sve ikato s procese buvo padaryta pertrauka, tačiau jis nesustabd ytas. Lileik iui pas ijau tu s geriau, jis numaty tas pra tęsti . Lietuvos
general ini s prokur oras Kazys Pėdnyčia, būdamas 2000 m. liepą Vašing tone, pasiūlė ameri kiečiams atsiųsti ta rptautinius medicinos ekspertus, jei
lie tu v ių gydytojų medicini nės ekspertizės išvadomis dėl ka ltinam ojo sve ikatos bū klės bu s nep as iti kim a ar abejoja ma.
Lileikio byla, anot užsie nio d iploma tų, tapo Lietuvos demokratijos ,
jos ryž to įvei kti i storinę p rae itį , lakmu so popie rium i. 2000 m. rugsėjo 26 d.
A. Lileikis mirė. Liet uvos Generalinė prokuratūra pareiškė apga ilestavimą,
kad d ėl teisia mojo ligos ir mi rties jo byloje nebuvo priim tas istoriniui teis in gumu i įvykdy ti sv arbu s spr end imas, tač iau pažadėjo toliau tirti ka ro nusikal tėli ų by las, kaip neturinčias sen aties termino, bendradarbiauti su užsi enio v al s tybių teisingu mo institu cijomis. Lietuvos žydų bendruomenės
pirmin inka s S. Alperav ič ius pa reiškė jsitikinimą, ka d Lietuv os teisėsaugos
sistema vilkin o Lileikio bylos tyrimą ir nagrinėjimą teisme, nes „n iekas ne no rėjo jo sodinti ".m
Dar vien as by los at garsis bu vo jau po A. Lileikio laido tuvi ų jo tė 
viškėje Vaigu voje, Kelmės rajone, kai buvo nubaust i už uniform t\ vilkėj imą
kapinėse trys šauli ai. 2000 m . l apkričio 2 d . Vilniaus apygardos teismas
formali ai a tnaujin o ir nutraukė A. Lileikio by l ą, remdamasis oficialiai pateiktu mirties liud ijimu .

--

Kiti įtariamieji genocidu, dereabilitacija. Dar sovie tini a is lai kais
kaltinim ai buvo keliam i Did žiojoje Britanijoje gyvenus iam A . Gecevičiui
(Gecas), Au stra lijos p iliečia ms, atvykusiems iš Lietu vos . Did žia usius atgarsi us turėjo ka ltinim ai JAV bu vusiam Kauno miesto burmistrui Kaz iui
m

910
971

Steven Lev ing ston . Executione r 's tr ai l // The Boston Globe , 1998 11 24.
Aleksand ras Lileikis. Pažad int o la iko pėd sakais. Atsi mini mai, doku ment ai. Vilnius: Valstieči ų laikr aš tis, 2000. - 180 p .
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Nuo latini ai bū tent vien tik E. Zu roffo pr iekaiš ta i Lietuvos teisinin kams ir po litikams tapo to kie i kyrėję liet uviams, kad , a nt rą dieną po A. Lileik io mir ties
Viln iuje išg irda u toki anekdotą: ,,Šiandien Wiesentha lio cen tro atst ovas E. Zu roffas pada rė da r v i eną pareiškimą - pranešė pa sau lio age n tftroms, kad Lileikis simu liu oja savo m irtj " .

376

ŽYDAI, LIETUVIAI IR HOLO KAUSTAS

„OPUS IS KLAUSIMAS": SUNKUS IR ILGAS DIALOGAS

Palčiauskui 073 ,

Liudui Kairiui. JAV nuo OSI jkūrimo prad žios 1979 m ., JAV

pil ietybė buvo

atimta 61 asmeniui , kurie bu vo kaltin ami žydt\ ge nocidu

Pa mažu dėl iojosi ir parengtin is tardymas dėl kitų lietuvi ų, kalti namq žydq tautybės asmenq genocidu: V. Valkavicko (gyvenančio Lietuvoje,
įtariamo Švenčioniq poligone padedan t nuž udyti ir sa ugant ap ie 3700 žydq), A. Gudelio (gyvenančio Australijoje, asmeni nio dalyvavimo 2000 žydų ir lietuvių žud ym uose Kup iškio rajone ), P. Bernotavičiaus (gyvenančio
JAV, įtariamo Kupi škyje asme niškai dal yvav us padedan t nu žudyti ap ie
700 žydq ir lietuviq ), tiriama Antano Geceviči a us (Gecas) nusikals tam a
veik la II pasaulinio karo metais Lietuvoje ir Baltarusijoje, 2001 m. kovo 15 d.
Lietu va krei pėsi i Škotijos valdžią, prašydama Gečo eks tradikcijos, tačiau
dėl pastarojo ligos ji buvo atidėta, bet 2001 m. Gečas mirė.
Vyko parengtinis tardyma s apie 50 asmenų veiksmus (vyksta liudytojq apklausa, renka ma archyv inė medžiaga d ėl žudynių Raseinių raj. Girkalnyje), atnaujint a byla dėl žudynių „Lietūkio" garaže Kaune (žiauriai
nu žudyta apie 20-50 žydų) - par engtin is tyrimas atnaujintas 2000 sausio
24 d., ši byla susilaukė didelio dėmesio spaudoje. 974

n

pasaulinio karo metais, 50 asmenų bu vo pr ivers ti pa likt i JAV, iš jų ma ždaug 16 proc. lietuvių. Daugiausia tai buvę Vilniaus apygardos sa ugumo
darbuotojai ir 2-ojo, 12-ojo bei 252-ojo lietuvių policijos bata lionq nariai.
Nuo 1990 m. amerikiečiai pradėjo vienu olika dena tūra lizacijos bylq
lietuviams formaliai dėl to, kad jie nuslėpė savo gyve nim o faktu s, jva žiuodami į JAV, o iš tiesqjais domėtasi dėl jtarimq prisidėjus ar vy kd ž ius žydų
tauto s genocidą. Aštuoni iš jt\ bu vo deportuo ti išJAV arba savo noru grį
žo gyventi į Lietuvą (Liudas Kairys išvyko i Vokietiją) : A. Mineikis (1992),
K. Gimžauskas (1994), A. Lileikis (1996), A. Milius (1997),J. Stelmokas (1998),
A. Balsys ir K. Čiurinskas (1999). Kitais metai s amerikiečia i pradėjo bylas
A. Dailidei ir J. Naujaliui (1999 m. byla prad ėta ir Vytautui Gečui , kuris
atsisakė

duoti paro d ymus
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dėl

savo veiklos Lietuv oje ir buvo nuteistas 18
kali namas Floridos kalėjime).
Buvusiam A. Lileikio pavaduotojui Kazi ui Gimžauskui byl a buvo
iškelta 1997 m . lapkričio 19 d. 1998 m . vasario 27 d. LR Generalinė prokuratūra K. Gimžauskui parei škė kaltinimą. 1998 m . spa lio 26 d. by la p erduota
teismui. 1999 m. sausio 6 d. Vilniaus apygardos teismas paskyrė papildomą sveikatos ekspertizę teisiamajam Kaziui Gimžauskui . Komi sijos teis mas klausė, kaip pakito K. Gimžausko sveikatos būklė nuo 1997-qjq gruo džio, ar jis gali pagal baudžiamojo proceso reikalavimu s dalyvauti teis mo
posėd žiuose. K. Gimžausko baudžiamosio s by los nagrinėjimas sustabdytas iki to momento , kol teismas gaus ra šy tines ekspertų išva das . 1999 m.
vasa rio 9 d. K. Gimža usko byla sus tabdy ta, kol jo sveikata leis da lyvauti
teismo posėdžiuose.
2000 m. birželio 26 d. medikai pripažino, kad dėl Gimžausko pablogėjusios sveikato s jis psichiškai nepajėgus dalyvauti teismo procese , net
ir nebūdamas teismo salėje. N umat ytos papildom os jo sveikatos eksper tizės. Lapkričio vidury je byla atnaujinta, tačia u kaltinamasis dėl ligos negalėjo joje dalyva uti.
mėnesi ų laisvės atėmimo ir

Par engtinis tyrima s sustabd ytas dėl 4 itariamųjq asmenų (apie 50
žydq nužudymo Gruzdžių valsčiuje)- laukiama atsakymo i teisinės pagalbo s prašymus iš JAV, JK, Vokietijos, taip pat dėl 1350 žydų nužudymo Pasvalio rajone, nes kol kas - negauta atsa kymo i teisinės pagalbos p ra šy mą
iš Izrae lio. GP buv o prive rsta nutraukti paren gtin i ty rimą dėl A. Mineikio
dalyvavimo žyd q žudynėse Kauno IX forte ir Baltaru sijoje (nesant nusikaltimo sudėties, be to, buvęs itariam asis mi rė), taip pat dėl 664 žydų ž udynių
Šiauliq apskri tyje - vienas jtariamqjų miręs, kitas pokario metais jau yra
anksčiau nuteistas už ši nusikaltimą).
JAV tokiu būdu formavosi Lietuvos , kaip vengiančios teisti karo nusikaltėlius šalies, jvai zd is, nes per nepr iklausom ybės laik otarpi nenuteistas nei vienas deportuotas ar savo noru sugrižęs i gi mtinę asmuo . JAV

97

•n Kazio Palčiausko prisiminimų pl uoštą yra pa skelbęs iše ivijos žurnali sta s An tanas Dundzila . Žr.: Laisvės kovų archyvas . T. 12. Vyr . red . Da lia Kuodytė.
Kaunas, 1994, p . 210- 236.
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'

Alvydas Darg is. Garsioji „Garažo byla " nebaigta: aukos nutild ytos, budeliai
tyli // Lietuv os rytas. 1996 lapkričio 16 d . Nr . 269; Aleksas (Alex) Faitelsonas .
Tie sa apie nu sikal timą visada būna skaud i, be t ją žinoti reikia // Lietuv os
ry tas. 1999 b irže lio 19 d ., 1 r. 141; Alvydas Dargis. Žudy ni11by la toliau storė
ja, bet aiški\Į a t sakymų joje v is nėra / / Lietuv os ry ta s. 1999 birže lio 19 d .,
Nr. 141; Birutė Garbaravičienė. Be senatie s termin o // Kauno d iena. 2000 sa usio
27 d ., Nr. 22, sausio 28 d., r. 23 ir baland žio 3 d . nume ryje; Birutė Garb a ravi čienė. Atmintie s arch eologija tarnauja teising umui // Kau no di ena . 2000 10 24.
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politika i ir JAV žydų organizacijų atstovai reiškia norą, kad Liet uvoje bent
viena byla
atsakingai
mą

būtų

logiškai baigta, kad šalis

žiūri į savo

prisiimtus

ir laikytųsi deklaruojamt1

parodytų

savo

įsipareigojimus įvertinti

poziciją,

kad ji

istorinj teisingu-

vakarietiškų vertybių .

Be iškeltų baudžia mųjų bylų, Generalinė prokuratūra savo iniciatyva atlieka

tyrimą

ir renka

jrodomąją medžiagą

asmenų, gyvenančiq užsienio

apie keleto lietuviq

kilmės

šalyse ir jtar iamt1prisid ėjus ar vykd ž ius žy-

dų genocidą .

Grįžimas

prie

senų

tragi šk q jvykiq yra ska usmin gas p rocesas, ne s

Lietuvoje nepamiršti ir daugiau ska ud antys yra komunizmo nu sikaltimai.
Žyda ms ir kitiems iš Vakarų atvykusie ms į Lietuvą kelia nuostabą, kad
Lietuvoje sovietinė okupacinė politika vadin ama genocidu , kad yra genocido tyrimo centras, kuris daugiausia tiria sovietų represijas, kad buvu siuo se
KGB rūmuose yra genoci do mu ziejus , bet ten nėra holokaus tu i ski rto s ekspozicijos. Dalis holokausto aukų pr ieš na ciq žu d ynes ne retai bu vo komuvykdytojai ar stebėtoja i, jiems met ama daug kaltės už
n iam režimui - pana šus procesas pas tebėt as ir Lenkijoje. 975
Sovietų nu sikal timai , kai niekas nukentėjusiųjų neatsi prašė, už u žgrobtą
turtą nea tlygino, niekaip įspūdingais m onumentai s jq kančių neiam žino ,
iki šiol kelia didelės lietuvių vis uomen ės da lies klausimą, o kas mu s užjaus, mūsų kančias Sibire pri simins, kas atlygins materialinę žalą, kas a tsipra šys, kas su pra s? Lietuviai tad, kaip ir lenkai, latviai , pirmiausia stengė
si atkurti savosios tautos martirolog ijos istoriją. Šiame kontekste holokausto
aukos neretai.pamirštamos .
nizmo

nusikaltimų

paramą sovieti

l
\

Lietu vos teisėsauga, pro kurorai, teisinink a i nenoriai imasi holokausto problemų, nes jaučia lietuvių tremtinių ir politikalinių jausmus , kai šalia
dar skaud žiai raudonuoja sovietų padary tos žaiz dos. Tokių klausimų sprendimas nėra populiarus visuomenėje, kuri tik a tsiga una po komunistinio
režimo pusės amžiaus rezultatų . Sovietų reži m o prispaustiems žmonėms
žydai kelia prietaringą arba socialinių nuoskaudų paska tintą prie šišku mą . Kaip rašė S. Romano, žydai dvig uba i nem ėgstami: jie „neken čia mi kaip
gobšaus kapitalizmo reiškėjai ir tap atin a mi su kom uni stiniais režimai s.
975

Bogda n Musial. Holoka u stas Lenki jos is toriografijo je ir lenkų kasdienėje is to rinėje sąmonėje / / Kultū ros bara i, 2000, Nr . 8/ 9, p . 72- 74.
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Čia paliečiame gerai žinomą žydų padėties parad oksą". 976 Tačia u Lietuvo s

teisininkai su sidur ia ir su objektyvia problema, juk daug elyje bylų nebe galima ra sti gyvų liudininkų, stokojam a tiesiogi nių, ypat ingai sv arb iq įrody
mq apie da lyvav imą holokau ste, dėl to prokuroram s sudėtinga perduo ti
bylas į teismą, o šiems įrodyti ir paskelbti nusikal ti mą ir nuosprendį įtaria
miesiems.
Sava laikiai įstatymai padeda spręsti ir šią, labai painią problemą,
apie kuri os buvimą daugel is atkurto s neprikl ausomybės ideologų ir signatarq neturėjo supratim o. Pasirodė, kad sovietų nubau stq ir atlik usiq bausmę, represuotų žmoniq tarpe gali būti asmenų, da lyvavusių holokaus te.
Dar 1990 m . gegužės 2 d. Lietuv os Respublik os Aukščiausioji Tar yba -Atkuriamasis Seimas priėmė „Asmenų, represuotų už pasipriešinimą
okupaciniams režimams, teisit1 atstatymo" įstatymą, kuri s reglamentavo
asmenų, neteisėtai represu otų už pa sipriešini mą sovietų ir nacių okupaci jų režimams, teisi q a tkūrimo pagrindus ir tvarką. Teisių atkūrimo pa žymė
jimus ga li išduoti trys institucijos: LR Aukščiausiasis Teismas (AT) - teisminių institucijq represuotiems asmenims; Generalinė prokuratūra (GP) neteismine tvarka repr esuo tiems asmenims; Vidaus reikalq ministerija
(VRM)- ištremtiem s asmenims .
Lietuvos Respublik os Aukščia usiasis Teismas 1989-2000 metais a tkūrė teises ir išdavė tai patvirtinančius doku mentu s (reabilitacij os) pažymėjimus 26 274 asmen ims . Pareišk imai dėl teisių atkūrimo bu vo teikia mi
nu o 1988 metų, kuom et, remi ant is dar LSSRinstitucijtĮ atskirais norminiais
aktais, LSSR prokuratūra peržiHrinėjo kai kuriq represuotų asmenų bylas.
Duom enys apie besikreipu siq i Generalinę prokuratūrą (toliau san trum pa
GP) teisių atstatymą arba atsisakymą išduoti teisiq atstatymo pažymėjimą
1988-1989 metais duomen ys kompiuteri zuoti (į sąrašu s įvesta maždaug
19 000 asmenų).
Ta č iau

teismas atsisakė išduo ti teisių atkūrimo pažymėjimus. Lietuvos Aukščiausiosios Tary bos (Atkuriamojo Seimo) pirm ininkas V. Landsbergis jau 1992 metais prašė grą
žinti teisių ats tat ymo pa žy mėjimą bei su juo susijusias išmokas, paaiškėjus
718 genocido

vykdy tojtĮ Aukščiausiasis

'" Sergio Romano . Laiškas bičiuliui žydui , p. 138.
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faktams apie teisit\ ats tatymo pažymėjimą gavusio as mens dalyvavimą civi-

procesą spar tinti , kad Lietu va nebūtt\ kaltin ama sle pianti savo gyventojų

lių (tame tarpe ir žydų) žudyme . Lietuvos Re publikos 1990 m . gegužės 2 d .

nu sikalt imu s prie š žmoniją. 1997 m. baland žio 1 d . Lietuvos Generalinė

„Asmenų,

repres uoh.1 už

prokuratūra iš Prezidentū ros raš tu be regis tracij os numerio ir datos gavo

atkūrimo"

istatymo 5 straipsn is num ato ankstesnio sprend imo

pasipriešinimą

ok upaciniams

režima m s,

teisių

dėl teisių

iš Izraelio

atsiųstą

168

lietuvių tautybės

asmenų

Lietuvoje reabilituotq

a tkūrimo pripažinimą netekusiu

galios , jeigu po to, kai LR AT, GP ar VRM

sąrašą,

priėmė sprendimą

atkūrimo pažymėjimą

iš-

asmenq ž ud yme (sąrašas datuotas 1996 12 10). Specialiqjų tyrimų sky-

duoti, paaiškėjo aplinkybės, leidžiančios abejoti šio spr endi mo pa gristumu. •77Šiuo atveju iš esmės taisomos neteisėtus spre ndimu s priėmusios institucijos klaidos . Išaiškėjus aplinkybėms, kad reabilituotas asmuo dalyvavo

ria us prokurorai patikrino vis q 168 asmenq archyvines baudžiamąsias
bylas , saugomas Lietu vos Ypatingajame Archyve. Lietu vo s gyventojų ge noci d o ir rezistencijos tyrimo ce ntra s (LCGRTC) surado ir patikrino mi-

ge nocido nusikaltimuose , civilių žudynėse ar kankinimuose,

nėtt\ asmenų

išduoti teisit\

neralinės prokuratūros specialiųjų tyrimų

šoma išsami išvada

pirmininko ar Vidaus
Teik im us
kolegija .

nagrinėja

skyri us atlieka

dėl archyvinės baudžiamosios

jusių aplinkybių ir ruo šia mas

ministro teiki ma s

atsisakė ji

Lietuvos ge-

jų tyrimą,

bylos ir nauj ai

Generalinio prokuroro,

reikalų

arba

sura -

Aukščiausiajam

o

teismui .

3 teisėjų kolegija, apsku ndu s jo s sprendi mą - 7 teisėj ų

J.Bluvšteinas

nurodė,

kad Lietuvos va ldžios

pasyvumą dereabilita-

kų skaičius, o
jelė lietuvių.

tai būtų ėję prieš

Antra

tvirtinimą,

aplinkybė buvo

kad genocide dalyvavo tik sau-

ta, kad reabilitacijos

p adaryta poli°tinių žaidimų korta , ne s prezidentas

problema buvo

A. Brazauskas

buvo

kaltinamas la?iau besirūpinantis represuotų lietuvių reabilitacijos stabdymu, o ne žydų, susijusių su sovieti n io reži mo nusikaltimai s lietuvių tautai,
8
paieška ir nubaudimu. <>7
Reikalai judėjo į priekį lėtai. Lietuvos prezidentas Algirdas Brazau s-

kas savo 1995 m. vasario 24 d. dekretu

įsakė

patikrinti
neteisėtą represavimo išdavimą, prie šio klausimo teko

pažymėjimus

apie
grįžti ne kartą ir tirti

tūkstančius bylų. Sovietų represinių struktūrų nubau stus lietuvius reabilitavus , Vakaruose kilo nepasitenkinimas, kad Lietuvoje per lėtai dereabilituojami karo nu sika ltimais , dalyvavimu holokauste įtariami asmenys. Tų
bylų nagrinėjimas tapo taip pat ne vie n Lietuvos reikalu , todėl stengtasi

tą

nuom one,

galėjo dal yva uti

bylas, o išvada s 1998 m. sa usio

žyd q

mėn. p ateikė

Atlikto patikrinimo metu nustat y ta, kad iš visame
6 asmenų atžvilgiu buvo tam

tikrų abejonių dėl jų

tautybės

Generalinei

sąraše paminėtt\

reabilitavimo

mo, t.y. archyvinėse baudžiamosiose bylo se surasta faktų apie
mą ar bendrininkavimą vykdant genoci do nu sikaltimus prieš
bės

cijos klausimu tuo metu lėmė dvi aplinkybės. Sugriežtinus reabilitacijo s
kontrolę būtų da ugiau nereabilituotų, taigi padaugėtų genocido bendrinin -

ekspertų

prokuratūra i.

paaiškė

Aukščiausiojo Teism

kurie, Izraelio

asmenis.

Dėl

šiq asmem1

teritorinėms prokuratūroms

jų

pagrįstu

dalyvavitauty-

žydų

buvo pavesta

atlikti papildomu s pat ikrinimus, siekiant nustatyti papildomas aplinkybes dėl jų dalyvavimo ge nocido nusikaltimuose . Didesne dalimi Izraelio
atstovt\ įtarimai dėl 168 asmem1 dalyvavimo žydų tautybės asmenų genocide nepa s itvirtino: tik 3 asmem1 atžvilgiu buvo pagrindas GP vardu surašyti teikimus dėl reabilita cijos pažymėjimo panaikinimo . Kolegijos sprendimu du asmenys buvo d ereabili tuo ti, vienas teikimas atmes tas, trūkstant
įrodymt\ apie nepagrįstą reabilitavimą, tačia u siek tin a, kad Izraelio ir Lietuvos
čiau

prokuratūros ben drautq

tiesiogiai, nes klausimai yra techniniai . Ta-

tok s skaidrumas Izrae lio pusei atrodo nepakankamas .
GP specialiqjų tyrimq skyriaus prok u rorai iki 2001 m. vasaros nu -

statė,

kad apie 70 asmenq (buvusit\ lietuviq policijos pagalbiniq batalionų,
valdžios represinit1 struktūrq narit1) pokario laiko-

kitų nacių okupacinės

tarp iu buvo pri imti nu ospre nd žiai , susiję arba iš dalies

susiję

su kaltini-

mai s dalyvavus žyd q genocide ar civilitĮ žudynėse.
Dereabilitacijos pro cesas vyko gana uždarai , neteikta inform acijos
labiau siai s uintere s uo tai pu sei - Izraelio institucijoms, stoko ta abipusio
geranori ško bendrada rbiavi mo tarp abiejq šaliq prokuratūrų, todėl nea t-

Juriju s Bluvšteinas. Kelias i dialogą, p . 16-29.
m Ten pat , p. 25.
977

me s tina, kad visos Lietuv os pastangos šia linkme , kaip ne žinom os, izraeliečiq ir toliau gali būti vertin amos kaip tam tikra s kalh1 reabilih.1otų as mem1
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dang stymas, o į kai kuriuos Lietu vos generalinės prokuratūros užk lau simus iš Izraelio atsakymų nega uta .m

2001m. rugsėjo 24 d. ir šie Izraelio pusės kriti ku oti mome n tai likviduoti - Lietuvos Generalinė prokuratūra paskelbė, kad jos Special iųjq tyrimų skyrius parengė sąrašą asmenq ,

kuri ems p anaiki nta s a nksčiau sut eikstatusas. Sąrašas as m enq , dal yvav usiq ar
bendrininkavusių nu sikal timuose Antrojo pasa ulinio karo m etais, kuriame yra 76 pavardės, skelbiama s „Vyriausybės ži niq " priede „Inform aciniai prane šimai ", nuo 1989m . Generalinė prokuratūra atsisakė išduoti pažymėjimus dėl teisių atkūrimo (reabilitacij os) dau g iau kaip 500 asmeną 980
tas

reabilituotų asmenų

Žyd11nuosavybės klausimasir kultiirinio palikimo
puoselėjimas

Žydų turto restitucija. Lietuvoje pernelyg ilgai nutylėta, kad bu vo
ar pasisavinusių žydų turtą, gyvulius , trobesius. Suprantam a, kad visas vertingiausias apiplėštų žydų turta s p aimtas nacių okupantų žinion ir išvežtas į Vokietiją, - auksas, brangenybės, vertybiniai popi eriai, pave iks lai, meno dirbiniai . Vietoje liko ti k tai, ką pa sisavi no
žydšaud žia i, kas buvo išdalinta , daugiausia rūbai, butai arba parduota u ž
lietuvi ų, grobusių

mažą ka iną. Suprantama, kad žydams jų turto restitucija irgi yra aktualus
ir skaudus klau simas.
Holokaustas Lietuvoje įvyko d viejų diktatūrinių režimų lauke , kad
komunizma s čia visų pirma na cionalizavo privatinę nuosavybę, o naciai
jos niekam negrąžino. Turt o grąžinimą reglam entuoja Lietuvos įsta tymai:
,,Dėl piliečių teisių atstatymo į išlikusį nekilnojamąjį turtą tvarkos ir sąlygų";

Jonu šas. Izraelis demonstratyviai paniekino Lietuvą / / Lietuvo s žinios (Vilnius), 2001 m. spalio 20 d. Stra ipsnyje teigia ma, kad Izraelis atsisakė
atlik ti kaltinamo nusikaltimai s buvu sio KGB karininko N. Dušanskio kaip liudininko apklau są ir pateikė savo sąrašą asmenų, gyvenanči ų Lietu voje, kuriuos Lietuvo s pusė gali apklausti kaip labia u info rmu oti, kad noras apklausti
Dušan ski yra di skrim inaci nis. Ne s ul auk us teisinės param os iš Izraelio , LR
Generalinės prokuratūros Specialiųjų ty rimų skyriu s priėmė nutarimą N. Dušanskį pa trauk ti kaltinamuoju d ėl ka ro nusikaltimų ir 2001 m. spalio pab.
paprašė Izraelio Dušanskio ekstradik cijos i Lietuvą .
990
Lietuvos Respu blikos Generalinės prokuratūros a tstovo spaud a i Vidmanto
Putelio inform acija žurn alistams, 2001 m. rugsėjo 24 d .
979
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,,Maldos namų grąžinim o religinėms organizacijoms". Pagal juos restitu cija taikoma tik LR pi liečiams bei iki 1940 m. veikusių religinių organizacijų
teisiq perėmėjoms. 1992- 1996 m. grąžinti 26 anksčiau religinėms organizacijoms priklausę pa sta tai įva i riuose LR mies tuo se, jie perduoti Lie tuvos
žyd q bendruomenei ir Lietu vos žydų religinei bendruomenei.
1994 m . ba landžio mėnesį Lietuvoje lankėsi Pasaulio žydų tu rto restitucij os ko misijos pirmininka s M . Kaplana s, pareiškęs susitik imuose su
Lietu vos vadovais sieki sugrąžinti Lietuvos žyd ams visu omeninį turtą, ap tart os ir kito s turt o resti tucijos pr ob lemo s. Prezidentas A. Braza u skas pokalbyje paminėjo svečiui, kad visuomeninio turto grąžinimo problemos ja udina ne tik žy du s. Tai teisinin kas J. Bluvš tein as ko mentavo kaip kitą
problemą: p atenkinu s žydų reikalavimus , sav o pretenzijas gali pareik šti
šimtai tūkstančių repatrijavusių i Lenkiją iš Vilni aus lenkų iri Vokietiją Klaipėdos krašto vokiečių. Tačiau lenkai ir vokiečiai p aliko Lietuvą savo
n oru, be to, lenkai yra gavę komp en sacijas u ž paliktą Lietuvoje turtą, o
žyd ai tuo tarpu siekia s usig rąžinti turtą, kuri o savininkų dauguma bu vo
išžudy ta .981 Jau tuo metu bu vo pastebėta, kad restitucijos situac ija Lietuvoje blogesnė, neg u kito se postkomunistinėse valstybėse.
1997 m. liepo s l d . buvo pr iimt as nauja s įstatymas „ Dėl piliečių
teisių atstat ymo i išlikusį nekilnoja mąjį turtą tvarkos ir sąlygų" , num atantis res tituciją ir LR piliečia ms, nu olatos negyvenantiems Lietuvos Resp ublikoje. Tokiu būdu buvo sud a ryta teisinė galim yb ė dali ai Izrae lyje, PAR ir
JAV gyvenančių žydq kreiptis į kompet entin gas LR val d žios instancij as
dėl turto grąžinimo arba kompen sacijos .
Vilnietis Jurijus Bluvš teina s apie žydq turt o grą žinimo proble mą
rašė:

Lietu vos žyd11bendruomenė, mano nuomone,
privalo tęsti kovą už žy dt\ tu rto res ti tuciją. Dargi ne tiek pragmati škais ,
kiek principin iais sumetimais. Neleistina palikti žydų turtą asmenims, n eturint iems į ji nei juridinit\ , nei tuo labiau mora liniq teisią Be sinagogų, i jq
rankas pat ek o ne vienas tūkstantis n amq, priklausiusi t\ žy dam s, sud eg u sie ms Kata strofo s liep snose. Kartu su namais i sve tima s rankas pat eko ir
kitoks turta s - ga lvijai, baldai , patalynė, drabu žiai , ind ai ir t.t . Vienais
,,Nepai sant

981 Juri jus

kliūčiq,

Bluvš teina s. Kelias i dialogą, p. 32.
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atvejais nužudytųjų turto

„jpėdiniais"

tapo patys žudikai , kitais - tie, kuri e

pat ys nedalyvavo genocide, bet nepasidrovėjo galimybe pasinaudoti jo rezultatais. Daba r niekas nebenori šito prisiminti: lietuviai - todėl, kad tokie
prisiminimai itin nemaloniai žeidžia tautinę savigarbą, žyda i - todėl , kad
bijo sugadinti ir, be to, nelabai puikius santykius su lietuviai s. Štai kodėl
Lietuvos žydų bendruomenės pareiga žuvusių brolių atminimui - atstatyti
žydų teises norsi da li teisėtai jiems priklausiusio turto". 982
Sakydamas baigiamąją kalbą Vašingtone tarptautinėje konferencijoje, skirtoje holokausto eros nuosavybės klausimui 1998 m . gruodžio 3 d.,
kuri oje dalyva vo 57 delegacijos iš 44 valstybių, JAV valstybės sekretoriaus
pavaduotojas Stuartas E. Eizenstatas pasidžiaugė daugelio jų ryžtu identifikuoti holokausto eros aukų meno turtus, paragino sudaryti sistemą, išspręsiančią nuosavybės ar kompensacijų už ją išmokėjimą, gerai jvertinęs
tarptautinį dėmesį visuomeninės nuosavybės (communal property) restitucijai, pažymėjo, kad amerikiečiai veikė skatindami naujas demokratijas igyvendinti restituciją arba kompensacijas už neteisingai konfiskuotą turtą,
daryti tai atsakingai, skaidriai, nediskriminuojančiai, ir nors tai kelia daugybę praktinių sunkumų, būtina grąžinti pasaulietinį ir religini turtą, tam
turi padėti ir jsteigti fondai, kurie gelbėtų mažoms vietinėms bendruomenėms sudaryti turto grąžinimo paraiškas, rinkti duomenis, gauti teisininkų
pagalbą, dėl to turi būti atviri tyrinėtojams visų šalių archyvai.
Apskritai šiuo metu raginimų sugrąžinti žydų turtą gausėja iš žydų
organizacijų, Izraelio pu sės, tarptautinių organizacijų atstovų. 2000 m. Seimo pirmininko V. Landsbergio vizito Izraelyje metu Kneseto spikeris Avrahamas Burgas savo kalboje kovo 28 d. LR pasakė, kad viena iš neišspręstų
problemų tarp žydų ir Lietuvos yra žydų bendruomenės nuosavybė, kuri
turi būti grąžinta, pakvietė užtikrinti, kad tai, kas buvo pagrobta, pavogt_<!,
būtų grąžinta.983

982
983

Ten pat , p. 34- 35.
Originale, kurj išplatino Izraelio Knese tas, tai skambėjo taip : ,,One of the unsoived problems in the rela tion s between Lithuania and the Jewi sh people is
the question of the great quantity of Jewish community property in Lithuania.
l caJJupon you to act to ensure the retum of what was stolen . Those who were
driven their homes and survived are entitled to receive back their stolen property".
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2000 m. spalio 4 d., kalbėdamas Vilniau s Forume, sk irtame išg robstytl\ holokausto aukq kultūros vertybiq grąžinimo klausimai s, Lietuvos
pr emjeras Andrius Kubiliu s patvirtino, kad vyriausybė, vadovaudamasi
istorinio teisingumo siek iu, yra pasirengu si tęsti dialogą su pasaulio žydų
organi zacijomis ieškan t abiem pusėms priimtinq naujų sprendimų dėl žy dams priklau siusio turto grąžinimo ar kompensavimo ga limybių. 984
Tačiau tai n ėra vien Lietu vos ir žydų, Izraelio ar Lietuvo s p roblema. 2000 m. spalio 25 d. JAV atstovas Maureenas Walshas, kalbėdamas
Europo s saug umo ir bendadarbiavimo organizaci jos (ESBO) žmogaus dimen sijos įdiegimo peržiūros susitik ime Varšuvoje, kritikavo Kroatiją , Lietuvą ir Slovakiją, kad jų įstatymai susie ja konfiskuoto turt o grąžinimą su tų
šaliq pilietybės turėjimo reikalavimu. Tose šalyse nepiliečiai ne turi teisės
susigra žinti praradimus. JAV atsto vas paragino Kroatiją, Lietuvą ir Slovakiją eliminuoti apribojimus turt o restit ucijos ir kompensacijų jstatymuose ,
kurie diskriminuoj a kitų šalių pilie č iu s. Ateityje nauji įsta t ymai turi tar nauti teisingumui, ša lys para gintos pa taisy ti savo diskriminacini jstatymų
pobūdį. Tai, be abejo, visų pirma li ečia nusavintą ir atimtą iš žydų turtą.
Galima teigti, kad netrukus Lietuva i reikės priimti naują holokausto pasekmių iššūki, praėjus kone 60-iai metų po Liet uvos žydų tragedijos - spręsti
žydų turto restitucijos klausimą.
Kultūros vertybės . Naciq Vokietija stengėsi ne tik sunaikinti žydus, bet ir jq sukurtas kultūrines vertybes. ,Specialus Reicho administratoriaus Alfredo Rozenb ergo būrys (operatyvinė grupė) surinko judaikos ko_ lekcijas ir išsiuntė jas i Vokietijos žydų klausimo tyr imo institutą, atrinkusi
Lietuvos žydų mok slininku s, kurie identifikavo ir ri:'tšiavo tūkstančius knygų ir archyvinių dokumentq Vilniuje. Kadangi medžiaga ga usi, bu vo suda ryti net du medžiagos atrinkimo punktai, vienas iš jq veikė Žyd ,1 kultūros
instituto YIVO pastate. Žydt1 darbininkai , kuri ems buvo pavesta sunaikinti
šiuos kultūros lobius, sudarė slap tą grupę, žinomą „popierinės brigados"
vardu, kurie nelegaliai gabeno kasdien i getą knygas ir laikrašči us, slėpė

904 Ramunė Sa kalauskaitė.
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juos ne tik gete, bet ir draugų lietuvių, lenkų namuose. 915 Po išlaisvinimo,
išgelbėtos knygos, dokumentai, likę nesudeginti popieriaus fabr ike YIVO do kumentai, 1945 m. viduryje buvo perduoti Vilniaus žydtĮ muziejui. Dali s
medžiagos buvo išsiųstai YIVO skyrių Niujorke, kur YIVOvadovybė perkelė
savo veiklą iš Vilniaus dar 1940 m. Tačiau sovie tai, likvidavę Vilniaus žydq
muziejų 1948 m., išsaugotą kultūrinę medžiagą perdavė Knygų rūmams.
Dabartiniu metu ši išsaugota kolekcija yra Lietu vos nacionalinės
M. Mažvydo bibli otekos nuosavybė. 956 Joje yra m ažda u g 20 000 hebrajų ir
jidiš kalbomis Lietuvoje išleistq l eidinių, apie 11 000 leidiniq vie naip ar
kitaip susijusių su Lietuva. Išleistų kitose šalyse, tačiau ne lituanikos-judaikos spaudiniai sudaro apie 7 000 vienetq ir apie 13 000 neapdorotq
judaikos knygų, daug tūkstančių laikraščių ir kitų periodinių leidinių. 987
Lietuvai tapus vėl nepriklausoma, žydq pasaulinės organizacijos
pareiškė reikalavimą sugrąžinti joms žydų kultūrines ver tybe s, kurias pa grobė naciai, o vėlia u nacionalizavo komunistinės vy riausybės. Keli JAV
Kongreso nariai perspėjo šalis, taip pat ir Lietuvą, kad jei žydq kultūros
vertybės nebus grąžintos, gali nuken tėti jų san tykiai su JAV. 988 Pasaulio
žydų restitucijos organizacija (WJRO), kuri yra nevyriausybinė organizacija, susidedanti iš daugelio žydų organizacijq, yra grasinusi tokiom s ša lims
kaip Lenkija ir Rumunija, kad jos nebus priimtos į NATO, jei nesug rąž ins
išgrobstytų vertybių žydams 989 •
Lietuva laiko šias kolekcijas savo nuosavybe, ta čia u užsienyje gyvenantys žydai, nekreipdami dėmesio, kad jq paveldėtojas yra vietinė Lietu vos žydų bendruomenė, mano , kad žy d ai, kurie dėl nacių, o vėliau ir
sovietų okupacijų buvo p riversti bėgti į u žsienį, yra nė kiek nema žesni
originalios bendruomenės, sukūrusios tas kolekcijas, įpėdiniai, susiję su
oss1945 m. spalio mėnesį atliktos apžiūros metu buvo rasta 25 000 hebrajų ir jidi š
kalbom is parašy tų knygų, 10 000 tomų žydų kūrinių kitomis kalbomis, 600
maišų YIVO dokumentų,Vilniaus ir Kauno getų archyva i. Duomenys iš: Pamela Bruzzese. Praeitie s skir stymas : Žydų kultūrinės vertybės Lietuvoje / /
Rankrašti s, vertimas į lietuvių kalbą . Autoriaus archyvas.
,.. Ap ie žydų bibliotekų knygų likimą plačiau žr.: Klemensas Sinkev ičius. Uždrausti
autoriai ir leidiniai. Vokietmetis (1941-1944). - Vilnius: LNB, 1998, p. 100-102.
m Pamela Bruzzese . Praeities skirstymas: Žydų kultūrinės vertybės Lietuvoj e.
Rankra štis, vertimas į lietuvių kalbą. Autoriaus archyvas.
958
Reuters News Service, 13 April, 1995.
989
Pamela Bruzzese . Min . tekstas.
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savo žydiška praeitimi labia u, n eg u daugelis tq, kurie š iuo metu gyvena
Lietuvoje. Jie vadina savo misiją atgauti ta s ve rtybes „š venta kova", o
Niujorko YIVO intencijos susilaukė did elės para mo s p o emocingų str a ip snitĮ spa udoje .
1996 m. lapkričio 24 d . laikraštyj e „The New York Times" p asi rodė
Michaelio Specterio straipsnis, kur iame buvo aprašy ta apverktina žydų
knygq kolekcijos padėtis, kurios sa ug ojamos apleistoje Vilniaus katalikų
bažnyčioje, kad jos neprieinamo s skai tytojams, nenaudojamo s. 990 Tuomet,
būdamas Lietuvos ambasadoriumi
Vašington e, skubi ai susisiekiau su Vilniumi, siūlydamas ką reikėtq daryti ir klausdamas, kaip būtų geriausiai
ištaisy ti si tuaciją, kalbėjausi su JAV žydq organizacijomis , gau dam as kai
kur iq jų pažadą prisidėti prie knygq išsaugojimo programos. Lapkriči o 28 d.
paskelbiau straipsnį tame pat „The New York Times", siūlydamas amer ikiečiams ateiti i pagalbą šiam kilniam kultūros apsaugos reikalui 99 ', bendradarbiauti išsaugojant ir tyrinėjant kultūros paveldą. Apskrita i laikraštis atsiliepė gana taikingu vedamuoju, pabrėždamas, kad knygq laikymas
Vilniuj e suteiks tęstinumo jausmą Lietuvos žydų bendruomenei, 992 tačiau,
nepaisan t žydų ir lietuv i ų pastangų ra sti modus vivend i knygų klausimu,
1996 m. gruodžio 5 d. tuometinis YIVO direktor ius Allanas Nadleris pareiškė, kad Lietuva netur i jokių tei sit1 laik yti žydų archyvus. 993
Po šios istprijos bu vo sudaryta Amerikos žydq koalicija knygų ir
archyvų atgavimo strategijai sukurti 994 , po jos susitikimo gruodį net trys
delegacijos vyko į Vilniq, aplankė čia saugojamas kolekcijas. Nors YIVO
turėjo net kelias sut artis su Lietuvos archyvais ir atrodė, kad apsikei tim as
specia listai s ir dokumentais yra naud in gas, būtina pažymėti, jog net kui tū
rinit1 vertybiq srit yje lietuvių ir žydq santykiuose iškyla holoka usto rem inescensijos, pereinančios net i kelitĮ šaliq visuomenės dėmesio ratą.

"'°Michael
991

992

993

991

Specte r. Piles of Storied Jewish Books Are Langu ishing in Lithuan ia / /
The New York Times, November 24, 1996.
Alfon sas Eidintas. Lithuania wi ll share Jew ish books, but how ? / / Th e New
York Time s. November 28, 1996.
A Jewi sh Heritage Endangered // The New York Times. November 29, 1996.
Allan Nadler. Lithuania Ha s No Right To Keep Jewish Arch ive / / The New
York Time s. December 5, 1996 .
Broad support for Compaign to Salvagc Vilna Materials/ / YIVO News , Spring ,
1997, p. 9.
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1998 m . birželio 26 d. Lietuvo s kultūros mini stra s S. Šal teni s Vašingtone pasirašė dvi šalę deklaraciją dėl bendradarbiavimo kultūro s pa veldo apsaugos srityje . Joje skel biama s Lietu vos ir JAV ketinimas k artu
siekti išsaugoti Lietuvo s ir JAV tautų kultūrinio palikim o objektu s. Dekla racijoje ski riama s dėmesys karo , represijt\ ir genocido aukq kultūrinio
palikimo apsaugai. Ateityje planuojama pa sirašy ti d etales ni susitarimą
šiuo klausimu.
Nuo pat Nepriklausomybės atgavimo Lietuvos Respubliko s vyria usybės deda daug pastangų žydų kultūros ir holokau s to aukų a tm inimo
išsaugojimui , kurios buvo sunaikintos sovietų ir nacių va ld ymo metai s.
Šiuo metu negausiai žydų bendrijai Lietuvoj e sudary tos visos sąlygos aktyvi ai dalyvauti kultūrinėje bei visuomeninėje veikloje. Daug dėm esio skiriama žyd ų kultūrinio paveldo išsaugojimui. 1989 m. Lietuvoje atkurtas
žydų muziejus. Iki 1998 m., daugiausia vietos saviva ldybių pastangomi s,
sutvarkyta 90 proc . žydų kapinių. Visoje ša lyje žydų žud ynių vietose pastaty ti paminkliniai akmenys. Atidengtos memorialinės lentos bei p as tatytas paminkl as Vilniaus Gaonui , įžy miau s iam sionizmo pradininkui Teodorui Hercliui , Nepriklausomos Lietuvos Tarybos (1918 m.) nariui ,
Lietuvo 3 vyria u sybės viceministrui Nachmanui Rachmilevičiui, ,,Ąžuo
liuko"choro įkūrėjui , vadov ui Hermanui Perelšteinui, Jašai Heifet zui ir
kitiems.
Lietu vos valstybiniame žydų mu ziejuje vienas iš „Katastrofos" parodos skyrių skir tas pasaulinio garso žydų veikėjams, kurių gyven im as ir
kūryba buvo susiję su Lietuva.
2000 m. spalio 3-5 d. Vilniuje , globojan t Europos tarybos parlamen tinės asamblėjos pirmininkui , dalyvaujant Europos Tarybo s ša lių, JAV, Izraelio , Rusijos vyriausybinėms delegacijoms ir NVO, ivyko Viln iau s Tarp tautinis forumas holokausto aukų išgrobstytų kultūros vertybių tem a. 995 Ši
tarptautinė konferencija buvo Londono ir Washington Conference on Holocaust Era Assets, vykusios 1998 m. gruodį, pratęsimas (follow-up ). Į forumą pakvi estos ir atv yko 39 s uinteresuotų šalių delegacijos, n evyria usybinės organ izacijos bei ekspertai. Vyriausybės potvarkiu sud arytas Lietuv os
organizacinis komitetas , kuriam vadovavo ilgametis Lietuvos Seimo nary s
995

Angliškai forumas vadi nt as: Vilnius Int erna tional Forum on H olocaus t Era
Looted Assets.
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Ema nu elis Zin ge ris.996 Europos tar ybos parlamentinė asamblėja jau savo
ruo žtu išs iuntinėjo informaciją api e š i ą konferenciją. Organizacin is komiteta s bir že lio m ėnesį inform avo apie tai Vilniuje esa nčias am basadas, med žiaga išsiųsta Liet uvo s atstovybėms užs ieny je, forumas iš esmė s praėj o
laba i sė kmin gai.
Fornmo metu buvo priimt a Vilniau s dekla racija, kviečia nti visas vyriau sy bes daryti vi s ką, kad holokau sto eros aukų išgrobs tytos kultūros vertybės būtų grąžinamo s originaliems savinink ams ir j ų palikuonim s, pakvietė vyria usybes, muzi eju s, visas prekybo s ir kitas agentūras suteik ti visą
informaciją tokiai resti tucijai, padėti vertybe s id entifiku o ti, padaryti tokią
informaciją prieinamą, skelbti ją kompiuteriniu os e tink luose, s teig ti tokios
informacijos centrus , jeigu nepav yksta sura sti buvus ius sav ininkus, pripažinti , kad tos kultūrinės vertybės buvo kažk ada žydų nuosavybė.
2000 m. spalio 3 d. Lietuvos Seimas priėmė istorinį aktą d ėl torų
perdavimo žydų religinėms bendruomenėms ir bendr ijoms , nu s tatyta prašy mų nagrinėjimo bei tarų perdavimo tva rka . Vilniaus forumo metu paskelbta, kad perduodamo s litvakų religinėms bendruomenėms Vi lniaus
M. Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje sa ugomos taro s, dėl kuri ų, kaip religinių šventen ybi ų pobūdžio, reikėjo padaryti pataisą esamuose įstatymuo
se. Tai įverti nta kaip dovana žyd ų tautai.
Rūpes tį dėl žyd ų ku l tūros paveldo demonstru oja ir Lietuv os akty vumas, propaguojant projektą , numatanti atstatyti istori nio Vilniaus žy dų
kvartalų fragmentus senamiestyje, pr itr aukia nt vietinius ir užsie nio inves tuotojus . 2000 m . rugsėjo 19 d. Seimas priėmė specialų nutarimą „Dėl Vilniaus istorinio geto būdingų fragmentt\ atkūrimo".
2001 m. rugpjūčio 27 d. susit ikime su Pasau lio žy dų restitucijos
organizacijos (World Jewis h Restitution Organisation) vadov u Nap htalie ' iu
Lavie ' iu Lietu vos mini stra s pirmininka s Algirda s Brazauskas ap tarė žy dt\
visuomeninio turto grąžinimo gali mybes ir pažadėjo pradėti spręsti su turto grąžinimu susijusias probl emas ar ba kompensacijos galimybes. 997
996

997

Emanueli s Zingeris nema žai nuveikė Europ os taryboje, paruošdamas jos par •
lamentinės asa mblėjos 1996 m . kovo 26 d . nutarimą 1291 dėl jidi š ka lbos ir
kultūros. Žr.: Emanu elis Zingeris . Jidi šas ir Europa // Jidi šo in ašas i Europos
kult Hrą. - Vilniu s: Vaga, 1998, p. 15-37.
Lietu va grąžins nusa vintą žydt \ turtą / / Lietu vos Aida s. 2001 m. rugpj ftčio
28 d ., Nr . 199.

ŽYDAI, LIETUVIAI IR HOLOKAUSTAS

390

2002 m. sau sio 30 d . Lietu va

perdavė

„OPUSIS KLAUSIMAS" : SUNKUS IR ILGAS DIA LOGAS

Iz rae lio del egaci j a i 309

išgelbėtus iš ok u pacijq torq ri tiniu s kai p geros valio s ir p aga rb os žy dt i

taut ai

ženklą.

Holokausto švietimas
Žydų istorijos ir holok au sto klau simai nuol at y ra Lietuvo s šv ietimo
sistemos akiratyje, graž iai bendr ad arb iauj am a su pa saul io žydų bendru omenės atstovais. Bendruomenė Švie tim o m ini s te rijos ats tov u s kviečiasi i
savo rengin ius. Liet uvos Žydų bendruomenė mini s te rija pasi tiki, su sit ikimu ose kalb ama ne api e tarp usav io p retenzijas, bet apie ga lim ybe s bendra darbia u ti.

Min isterija sk iria did eli dėmesi holokau s to ir žydų isto rijo s temai.
Visuo se vad ovėliuose, kuriu ose lieč ia ma XX a. isto rija, anali zu ojam a h olokau sto tema , Lietu vos žydų istorija įtraukta iri un iversite tq studijų prog ramas. Šios temo s yra mokytojų kva lifik acijos tobu lin imo p rog ram ose. Student ai ra šo ma gistriniu s ir diplomi n iu s d ar b us, m oks linin kai rengia
di serta cijas .
Bendrojo lav inim o m okyklos istor ijos prog r am ose įtrauktos tiek žydq istorijos , tiek holok au sto temo s, šiems dalyka m s da u g iau sia dėmesio
skir ta 5 ir 10 klasės vadovėliuose. Ši tem a nagrinėjama nacionalsocialistų
pol itiko s ir Antroj o p asa u linio karo kontek ste. H oloka u stas analiz u oja m as
pat eik iant n e tik faktu s, bet ir jvairiu s dokum en tu s, išg yvenu sių žm onių
liudi jimu s. Kitu ose vad ov ėliuose užs imen am a ap ie žyd ų is toriją ar h olokaustą Lietu voje.998

naujų istorijos va dovėlių pirmia usia pamin ė tini: V. Ja kimaviči us. Gim toji šali s Lietuva / Lietu vos istorijos vadovėlis 5 klasei. V.,1998; D. Šeikus ir kt.
Senovės istorija / Vadovėl i s 7 kla sei. V., 1998; J. Braza uskas, S. Jurk ev iči us,
K. Petrauskis. Na ujųj ų a mž ių istorija / Vadovėlis 9 klase i. V., 1999; A. Kaspera viči us ir kt. Na uja u siųjų l a i kų is torija / Va dovėli s 10 klase i. V., 1999. Ap ie
žydų mažu mos i storiją kalba ma 11- 12 klasių verst iniu ose vado vėliu ose, taip
pat ir originaliame lietu viškame vad ovėlyje: R. Ka mun tav i č i us, V. Ka mun taviči en ė, R. Civ inskas, K. Ant anait is. Lietu vos istorija 11- 12 kl a sė ms . V., 2000;
R. Civinskas, K. Antan aitis. Lietu vos is torija 12 klasei. V., 2001.

998 Tarp
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Na uji istorijo s vadovėlia i žy d t1bendruomenės is torij os ir h olo kau sto aspe ktu bu vo mūsLĮ pačiLĮ atid ž iai an ali z uojami, kad at ei tyje ni eka s neturėtų pa g rind o kaltinti n orais nuslėpti praeitį. Minis terijos eks pert q ko mi sija laiko s i n uos tatos: mokinia i turi žinoti ir skaudžią prae iti. Pa žanga š ioje
srit yje jau b uvo pas tebėta Liet uvoje ir u žsie n yje . Lietu vo s Seimo nary s, žydų tau tyb ės ats tova s E. Z ingeris pa sa kė, kad n aujieji istorijos va d ovėlia i
holokausto pateikimo p rasme p rilygs ta vakarietiškiems . Užs ienio žyda i tai p
p at pa žymėjo pažangą šioje sri tyje .
Žydų bendru omenė ir Viln iau s Cao no val styb ini s žyd ų muziej u s
gla ud ž iai bendr ad arbiauja su Švietim o min is terija, Pedag ogq profesinės
raido s cent ru , mok yk lom is. Valstybin iame Viln iau s Gao no ž ydLĮ mu ziejuj e
vyks ta pamokos, lank osi sem in arų da lyviai ir mokini ai. 1999 meta is m u zieju s pareng ė e dukaci nę program ą, apie ku rią informa cija išpl atin ta m okyklose. Mu zieju s y ra parengęs kilnoja m ąją parod ą. Mu z iejus ir bendru ome nė mokyklų re ikmėm s dova n oja j LĮ išleistas kn ygas, kuri os perduo da mos
mo kyklLĮ bib lio tek oms ar ba išd alija m os mo kytojams per įvairius se m inaru s. Tarp tokiLĮ knygl\ gali m a pa minėt i Vals tybinio Viln iau s Gao n o žyd ų
muz iejaus Lietu vos mokyklLĮ bibli oteko ms pad ovan otas 300 knygų „Gyvybę ir d u on ą neša nči o s rank os" , kur ioje pasa kojama ap ie žyd LĮ gel bė tojus.
Šv ietimo klau simais pasisakė Lietuvos kultūros ir meno žmonės (Linas V ildž i ūn as, Sauli us Berž inis, G. Pra nck ūn i enė ir d augel is kitų), su s ikūrė ir nevyria usybinės or gan izacijos, ban džiusi os staty ti til tu s tar p žy dq
ir lietuviLĮ, ska tin usios s trai ps niq, kn yg q, dokumentiniLĮ filmų kūrimą ap ie
holokau s tą, Lie tuvos žydLĮ jnaš ą i Lietu vos kultū rą. Taip a tsir ado Atm in ties nam ai, Alterna tyvi n is holok aus to arc hyvas, prisidėjo re ng ini ais Pilie tinit\ i nicia t yv LĮ cen tras, jq ve i klą p ap i ldė akade m ini LĮ sl u o ksnių a ts tov ų
ty rimai - Liud o Tru s ko s s traip s n ia i, le id y kl LĮ le id in ia i, fo nd a i. Čia
yp atingai pažymėtina Atv iros Lietuvo s fon do ve ikla, par emi ant R. Hil b ergo, H. Ar end to, P. John son o ir kittĮ knygų išleid imą lietu v it\ kalba , rež isieri t\ Vy tau to Reiv yč io, Saul iaus Beržin io d oku men tiniai filma i.
1995 m . Švietimo mini sterija Lietu vos amba sa do s Vaš in g ton e dėka
už mez gė geru s san tyk iu s su įtakin ga žyd tĮ orga nizac ija B' n ai B' ri th , d a u g
asmen iška i šioje sri tyje d arbav osi Dan ielis Marias hina s . Bend radarbi av imo rezu ltatas - v ienos savai tės sem in aras moky tojams ir lietu v i11 kalba
išleistas pla čiai p asau lyje žinom as Anos Frank „Die nora štis ". Visa s šios
knygos 5500 egz . tira žas pad ovano tas mo ky klom s. JAV jsikūrusios žydLĮ
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organ izacijos B'nai B' rith užsakym u 1999 metais R. Paknio leidyk la išleido
ir mokyklų biblio tekoms nemokamai perdavė dviejt\ dalių „Knygą apie holokaustą", kurios tekstą paruošė JAV Holokausto memorialinis mu ziej u s,
kūrybingai pritaikydamas jo tu rini Lietuvai .
Knygoje jdėti ne tik autorių tekstai , be t ir svarbūs teks tiniai bei foto dokumentai . Pirmoje kn ygoje, gre ta mokymo ap ie holokaustą, metodikos
problema apžvelgiama istoriškai, gvil d enama tema „Vai kai ir holokaustas ". Ši pirmoji kn ygos dalis - Holokausto muziejaus Vaši ngton e parengto
metodinio leidi nio ve rtim as. Ji leis moky tojams s u sip až inti suJAV naudoja ma moky mo apie holoka ustą meto di ka. Specialiai Lietuvos mok y klom s
p arašy ta prof. Solo n o Beinfeldo antroji knygos d alis. Ją sud a ro žydų istorijos apžvalga , Lietuvos žydų istorija ir h olokaus to dokumentai. Knygo je mokytojai , dėstantys žydų istorijos temas, ir vyres n il\jl\ k las ių moksleiviai,
norintys plačiau pažinti praeiti , ras jd om ios ir svarbios info rm acijos.
Nuo 1995 m. Lietuvoje jvyko 6 respublikiniai sem inarai moky tojam s,
ku riuose paskaitas skaitė ir Lietu vos , ir u žsie nio sp ecialis tai, tarp jų ir Holoka usto mu ziejaus Vašing tone bendradarbis. Per šiuos se minaru s parengta 160 mokytojų iš visos Lietuvos, kurie jau patys gali ren g ti se minaru s ir
konsultuoti kitus mokytojus. Seminaruose , kur iems vadovauja Vikt oras Ma rengolca s, pedagogai ga un a jvairios medžiagos, kurią vėliau panaud oja
pamokose . Mokytoja i domisi holokausto ir Lietu vos žydų istorija: renka
kraštotyrinę medžiagą, užrašo vertingus prisiminimus, su m ok ini ais tvarko kapines ir t.t. Šiuo metu yra sukaupta kelios d eš imt ys kra š tot y rinil\
darbų apie išnykusias Lietu vos miestelių žydų bendruomen es. Šis darbas
tęsiamas toliau . Pedagogų nuv eikt as darba s y ra gana reik š mingas,
ypa tin gai būsimiems istorikams. Dal yva ud ami se minaru ose Lietuvos istori kai parengė paskaitų ciklą. Lietuv oje veikia dvi kiln ojam os ios parodos, p aren gtos panaudojant lietuvišką med žiagą . Žydų mu zi eju s suorganizavo parodą apie lietuvius žydų gelb ėtojus, ekspoziciją api e holokaustą,
tai parengta parėmus Atviros Lietuvos Fondu i . Šios parodos rodomo s semin aruose ir mok y klose.
N uo 1990 m . Vilniuje veikia valstybinė pagrindinė žydų Šolom Aleichemo mokykla , kurioje mokosi per 200 mokinių. Ją re mia Izrael io valstybinės bei žydų visuomeninės org anizaci jos. Ši mokykla jau reorganizuotai
vidurinę. Veikia ir liubavičių ortodoksų m okyk la, kuriai vadovauja rabinas
R. Ben-Krin sky . Visa min is terijo s ir kitų šv ieti m o i nst itucijų veikla sukūrė
ge rą bend radar biavim o su žydų bendruomen e atmosferą.

m

„O PUSIS KLAUSIMAS" : SUN KUS IR ILGAS DIALOGAS

Pas ta rai siais metai s Lietuv os

va ls tybė

per

Ku l tūros minister iją

393
p a-

rėmė keleto reikšmi ngų knygų žydų istorijos ir ku ltūros temati ka išleidimą .m

gas

Deram as holokau s to švietim o lygis Lietu voje sudarė pa lank ias sąly
val stybe i įsijun g ti į tarptaut i nį bendrada rb i av i mą.

mū s q

Lietuvos Prezidento isteigta Tarptautinė komi s ija. Vals tybės vadovai jautė ir matė, kaip sunkiai dėl senų stereoti p q s prend žiasi istorinio
teisingumo suvokimo pro blema visuomenėje, kaip Lietuvoje nelengva i vyksta „prae ities įveika", kokias emocija s kelia lietuvių dal yvavimo žy dq žud ynėse kla usimas, žydq indi vidq nu sika ltimai sovietm eč iu . Domėdamiesi ir
skir dami didžiaus ią dėmesį tautinei mart irologijai, da ugelis lietuvių negalėjo vie nu metu pr iim ti to, kad šalia savų prarad imų jvy ko Lietu vos žydtĮ
tragedija , dėl ku rios b uvo kalta ir d alis lietuv ių . Pu oselėjant tautinę mar tirologiją, akce ntu ojant h erojini tautos istor ijos supratimą, bu vo ne leng v a
priim ti ir savo taut os atstovų niekšyb ių istoriją .
Siekian t spręsti istorines ir moralines visuomenės problemas , Lietuvos prezidentūroje gimė idėja sukurti autoritetingą komisiją, ku ri rūpestin
gai ištirtų genocido pasekmes Lietuv oje ir duotų mak sima liai tikslų atsa ky mą vis u omenei, kas jvyko šalyje , valdant svetimiesiems 1940- 1950 metais .
Tarptautinės komisi jos, skir tos sov ietų ir naciq okupacijų pasekmėms tirt i
idėją p irm ieji žiniask laidai pristatė es tai.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentų susi tikimo 1998 m. gegužės
12 d . Rygoje metu bu vo iškelta iniciatyva jkur ti kom isijas Lietuvos , Latvijos
ir Estijos okupacijų laikotarpiui ir jq padariniam s tirti. Lietuvos prezidentas Valda s Adamkus 1998 m. rugsėjo 7 d . pasirašė dekretą, kuri u o jsteigė
„Tarptautinę komisiją nacių ir sov ietinio okupa ciniq režimų nusika ltimams
Lietuvoje jvert inti". Pagrindiniai komisijos tikslai tyri nėti ir jvert inti Lietu vos piliečitĮ persekioji m o, deportacijų ir naikin imo fakt us nacitĮ bei sovietų
okupacijų laiko tarpiu . Komisi jos vykdoma s is pirmininka s- istorikas prof .
Liudas Tru ska . Komisijos pirmininka s -Seim o nar ys Emanuelis Zingeris. Į
komisijos sudėtį jeina pakvie sti JAV, Rusijos, Did žios ios Brita n ijos bei Vokietijos mokslininkai , kviečiami ir izraeliečiai, tačiau jie kol ka s netiki , kad
komisija pasakys visą tiesą apie lietuvi t\ vaidmeni žudynėse, dėl to komisijos narit1 tarpe ilgą laiką nebuvo oficialiai pa skirto Izraelio at s tov o.
m Naujau siq leid iniq sąrašas talpinamas knygos pabaig oje.
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Komisijos būtinumas buvo grįstas ir tuo , kad kai kuriais klau simais,
ypatingai žydų genocido istorijos, stinga autoritetingų ir išsa mi t\ tyrinėji
mų, trūksta tarp tautinio bendradarbiavi m o būdu atliktų darbų, kuriuo se
atsispindėtų ne tik lietuviška perspektyva. Pati komisija nedarys tyrimų,
tačiau suformuos mokslininkų grnpes , nustaty s specifinius uždavinius bendrų tikslų kontekste, prižiūrės, kad darbas pagal juos vyktų. Pana šios komisijos įsteigtos ir veikė Kroatijoje, Vengrijoje. Komisijos įkūrimui netrūko
ir kritikų, maniusių, kad nereikėjo su jun gti lietuviq ir žydų ge n ocidus i
vienos komisijos veiklą, tarsi jie būtq vienas su kitu susiję. 1000
Tačiau dviejq genocidt\ toje pat komisijoje tyrimas nereiškia jų suta patinimo, juo labiau kad darbo rezult atai ga li parodyti, kad jie buvo ski rtingi ir tokia išvada , jei ji bu s padaryta, gali prisidėti prie geresnio abiejq
genocidų pažinimo , - rašė prof . Julius Šmulk štys 1001 , pažymėdamas, kad
toks dvig ubas tyrimas turės dar vie ną pozityvią pusę- pasinaud ojant komisijos tarptautin iais ryšiais ir jos sudėtimi bus galima efe ktyvia u pa sauliui priminti ir apie sovietmečiu padar ytus nu sikaltimus , o tokia informacija, Lietu vai siekian t Vakarų pagal bos ir įsipareigojimų politin ėse,
ekonominėse ir karinio saugumo sferose, tikrai nepak enks va lstybės int eresams įgyvendin ti.
Pirm as komisijos posėdis įvyko 1998 m. lapkr ičio 17 d. Jame nuspręsta įkurti 2 pakomisijas, kurios atskirai tirs sovietų ir nacių vykdytu s
nusikaltimus. Šis spr endima s priimt as iš da lies atsižvelgian t i žyd ų organizacijų ir Izraelio pareigūnų pareik štus priekai štus , kad bend ros kom isijos įkūrimas neleis objektyviai ištirti nacių vykdytų žydų holokau sto Lietuvos teritorijoje. Lietuvos vyriausybė įsteigė minėtos komisijos sekretoriatą
ir skyrė atitinkamą finansavimą. 1999 m. bir želio 2-4 d . įvyko ant ras ko m isijos posėdis, skirtas daugia usia techniniams klau simam s. 1999 m . rugpjū
čio 28-30 d . įvyko dar vienas komisijos posėdis, kurio metu pr iimta „Tyrimų programų metmenys ir kryptys". Veikia komisijos sekreto riatas. Sudaryta
bendr adarbiavimo sutarčių, kuri os palies holoka usto švie timo prasme plačius visuomenės sluoksniu s - su Švietimo ir mokslo mini sterija, Krašto ap saugos ministerija. Abu komisijos pakomitečiai (nacių ir sovietų) su ekspertai s vykdys konkrečius istorin ius tyrinėjimus.
1000
1001

Julius Šmu lkštys. Istorinė komi sija // Akiračiai . 1998, N r. 10, p. 11.
Ten pat.
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2000 m . birželi o 1- 2 d . posėd žiu ose kaip stebėtojai dal yvavo du Iz rae lio a tstovai, abu ge rai žinomi litvak a i, išlikę gyvi per nacių okupaciją
Lietuvoje (dr . Icchakas Arada s ir prof. Dova s Lev inas), kur ie pažadėjo s urasti kom isijos ty rimam s Izraeli o mok slininku s, kad komi sijos išvadomi s
būtų pa sitikima . Darbas įgavo kon krečių tyrimų pobūdi, pa skir stytos temos, atrin kti eksper tai, vykda nt ys konkrečius tyrimu s. Darbus stabdo lėšų
stoka, neleidžianti mokėti „vakarieti šku s" honorarus u žsienio speciali stams, dirbantiems Vokietijos, Izraelio , JAV ar chyvuose. Po ilgų svyravimų
2001 m . vasa rą savo atstovu s i komisiją pažadėjo atsiųs ti ir Izraelio vals tybė, jie d alyva uja kom isijos darbe, o jau tų pat metų spali nepa sitenkinimą
komis ijos sudėtimi (per ma žai istorikų ir teisės specialistų, nereikia pol itikq) pareiškė JAV lietu viq atstovai.
Komisija pradėjo ski rt i maž ia u dėmesio holokausto švietimo klausimams - imt asi konkre tesnio tyrimų plan a vimo darbo - duoti u žsaky m ai
aut oriams, ieškoma patyrusių istorikų, archyv is tų specialis tų-talkininkų
užsienyje. Jei viskas seksis , tyrin ėjimai vienas po kit o pa s ieks ko m isijos
narius, kuri e suformu luo s pagrindine s išvada s.
Holoka usto šv ietimo devynių va ls tybių darbo grupė (taskforce) įkur
ta Švedijos min istro pirmininko iniciaty va 1998 m . gegužės mėn. Tnsk force
grup ė yra tarptautin ė tarpv yriausyb inė organizacija , kurios veikloje dal yvauja ir nevyriau sybinės organi zacijos. Šiuo metu grupės nariais yra šios
valstybės: Italija, Izrae lis, JAV, Didžioji Britan ija, Lenkija, Nyderlanda i, Šve dija, Vokietija, Pranc ūzija . Grupė neturi nu olati ni o sekre toria to, todėl di dž iausią vaidmenį atlieka pirmininkaujanti šalis , besikeičianti kas ke tu ris
mėnesi u s.

Tnskforce tiksla s - tar pt autini o bend ra darbiavi mo holoka usto švietimo, atminimo ir tyr imq sri tyse ska tinim as ir pagalba kon kre tiems t y rimų
pr ojektams. Narystė organizacijoje reiškia valstybių jsipareigojimą įgyven
din ti holokausto šv ietimo ir tyrimo projektu s.
1998 m . lapkri čio-g ruodžio mėnesi Vašin gtone įvykusioje tarpta utinėje konferencijoje dėl holokausto eros vertybių, prii mta svarbi Deklaracija, kurioje konsta tuota , kad tarptautinė bendruomenė sus tip rin o dėmesį, o
daugelis šal ių labai atidžiai žiū ri i savo vaidmenį tragi šk u laik otarp iu .
holokausto švie tima s, atminima s ir tyrinėjimai stip rina žm onijos gebėjimą
supra sti ir mokytis iš tamsiq pra eities p uslapi q, u ž tikri na , ka d pan aš io s
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baisybės nebepasikartotų. Tarptautinis dėmesys ir priori te tai rodo kelią,

kaip reikia plėtoti holok austo švie timą, atminimą ir tyrinėjimus. Tam re ikia
didi nti pastangas ir resurs us , kad būtų isisav into s holo kaust o (Shoah) pamokos ir iveiktas jo neigimas. Deklara cija ipare igojo va lstybes ra ginti tė
vus, mokytojus, visuomenės, politikos ir religiniu s vadovus sk irti ypatingą
dėmesi holokausto švie timui , aukų atminim o iamžinimui , mokslini ams tyrinėjimams, ypatingai atkreipiant d ėmesi i holokau stą savo ša lies istorijoje,
tobulinti esamas mo kymo programas. Deklaracijoje jsipareigota draug e
plėsti precedent o netur inti dipl omatini bendradarbiavimą toje srityje, partnerystės, žmogi škumo ir teisingumo dvasia. Į š ią veiklą isijungti paragi ntos valstybės, kurios dal yvavo Vašingtono konfer encijoje, jos pak viesto s
bendr adarbiauti su ikurta tarptautin e bendradarbi av imo holokausto švietime, atmin ime ir moksliniuose tyrinėjimuose darbo grupe, kad tie svarbūs
tikslai būtų igyvendinti .
Baigianti s šimtmečiui apsisprendimas niekada nepamiršti to, kas
atsitiko , yra raktas suvokti žmonijos pažangą. Pasaulio gydymas (hebrajiškai tikim olam) yra šventa pareigą visų, kas brangina laisvę ir žmonijos
orumą, kad šalys nau jo šimtmečio i šva karėse užpildys savo atsakomybę
nauju turiniu, - sakoma Vašingtono deklaracijoje.
~
~

i

l

l
!

l
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2000 m. sausio mėnesi Stokholme vykusiame tarptautiniame forume, skirtame holokau sto švietimo problemoms , Lietuvos premjeras A. Kubilius paskelbė, kad Lietu va pri sijungs prie devynių šalių darbo grupės
holokau sto švietimo srit yje, siūlys savo projektą tarptautiniam bendradarbiavimui . Premj ero nutarimu netrukus Vilniuje sudaryta darbo grupė
Lietuvos nacionalinei holokausto švietimo programai paruoš ti, kurios vadovu buvo paskirtas Lietuvos URM ambasadorius ypatingiems pavedimams
santykiams su pasaulio žydų organizacijomis Alfonsas Eidintas. Darbo
grupėje aktyviai dirbo muziejininkės Rachelė Kostanian , Julija Menciūnie
nė, kino reži sierius Saulius Beržinis , istorikas doc. Izraelis Lemperta s, akademikas Algirda s Gaižu tis, diplomatai Deivida s Matuli oni s ir Dina Kopilevič, pulk.ltn. Alek sandras Pilpuk s, viseministrės Ina Marč iulionytė ir
Vaiva Vėbraitė, žurnalistė Audronė Nugaraitė, Markas Zingeris, prof. Irena Veisaitė, pasiūlymų susilaukta iš j vai rių profesijų žmonių.
2000 m. kovo 14 d. Vyriausybės rūmuose surengtas išplėstinis posė
dis , kuriame dalyvavo Vyriausybės, Švietimo, Kultūros, Kraš to apsaugos
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ministerijų, spaudo s, Lietu vos aukštųjq mokyklų atstova i, mokslin inkai ,
men ininkai, nevyriausybini ų organizacijų atstovai , prista tę savo pasiūly
mus nacionalinei holokau sto šviet imo programai. Šiq pasiūlymų pagrindu
ir sud ary tas na ciona linis pro jektas, apiman tis išplėsti ni hol okausto švie timą mokyk lose, au kštosiose mokyklo se, kariuomenėje, ap ims iantis visą vis u omenę per RTV, kiną, leidiniu s, įtrauksiantis ir visas NVO iniciatyvas,
rekonstruojan t muziejus, skai tant paskaitas kar iams ir karin inka ms, žydq
masinių ž ud yn ių vietose rengian t atminimo rengi nius , tvarka nt senąsias
(istorines) žydų kap ines ir t. t. Lietuvos nacionalinės programos holokaus to švietim ui da rbo grupė tokią program ą paruošė ir pri s tatė ją tarptau tinei
holokaus to švietimo darbo grupei kaip bendrad arbiav imo (liasso n project)
pasiū lymą 2000 m. birželio 1 d.

2000 m. birželio

mėnesi

Lietu va

išsiuntė

darbo grupei (task force)

valstybėms nacion alinės holokaus to švie timo pro gramos pri or itetų są rašą,

galima su lauk ti žadėtos metodinės, fi n ansinės ir
pagalbos šioje svarbioje srityje. Pirmiau sia numa tyta atnaujint i
Kauno IX forto (mas in ių žudynių vieta) , Panerių memoria lo ekspozicijas,
pači us mu ziejus, pare ngti jiems specialistu s, pagerinti žydų istorijos ir holokausto istorijos dėstymą mokyklose ir universi tetuose, apmokyti būsimuo
sius žurnali stus, kariu s, rinkti ir saugo ti istori nę medžiagą apie Lietuvos
žydų istorij ą, papročius, ekonominę ir kultūrinę vei klą, kurti dok ume nti niu s filmu s, leisti li teratūrą šiais sva rbiais klaus imais, i tokią veiklą, i renginius, skirtus page rbti nekaltas ho lokausto aukas, traukti moksleivius ir
Lietuvos kar ius.
Vakarq diplomatai įvertino Lietuv os nacionalinę holokausto švie timo program ą kaip labiau siai ambicingą Centrinėje Europ oje, ga linčią bū
ti modeliu daugeliui kitų va ls tybių. Ji pr iimta kaip ben drad arb iavi m o pasiūlymas su devyniom is valstybėmis -darbo g rupės holokausto šviet im o
kad ku o

g reičia u būt ų

specialistų

narėmis.

Pagr ind inis ho loka usto švietimo programų tikslas - mokyti jaun ipakantumo, suprat imo, kitt1 įvertinimo, siek ti, kad neto lera ncija, neapykanta niekuomet nesura stq viet os visuomenės gyveni me, kad holokaustas niekad a nepasikarto tą
mą
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1998 m. pa skelbtas Apaštalų Sosto dokumentas „Mes atsimename .
Šoa apmąstymas", kuri s skir tas apmąstyti praėjusio ši mtmečio neapsakomai tragedijai , pabrėžta, kad niekas pasaulyje holok au sto akivaizdoje n egali būti abejingas ir mažiausiai iš visų Bažnyčia, dėl savo artimų dvasinės
giminystės ryšių su žydų tauta ir savojo pra eities ne teisybi11atminimo. Vatikano dokumento reikšmė ta, kad jis pabrėžia reikalą ah1aujinti tikėjimo
hebrajiškų šaknų suvokimą, ivard ija, kad žydai yra mūsq laba i mylim i broliai ir kad tam tikra prasme iš tiesq mūsq „vy resnieji broliai". Ka talikq
Bažnyčia išreiškė savo dideli liūdesi dėl jos sūm1 ir dukterų nus ižengimų,
tai atgailos ak tas, su gilia pagarba ir didele u žuoja ut a artinantis prie Šoa,
naikin imo patirtie s, kurią žydai iškentėjo per Antrąji pasaulinį karą, pa sisakyta prieš antisemi tizmą. 1002 Vatikano pozicija paskatino ir Lietu vos Katalikų Bažnyčią tarti savo žodi, ne s per 90 proc . Lietu vos gyventojų yra
katalika i. 2000 m. balandžio 14 dieną Lietu vos Katalikų Baž n yčia visos
krikščioniškos visuomenės vardu atsiprašė prie š Dievą už jos klai das. Lietu vos vysk upai laiške Atgailos ir atsip rašy mo di ena i a p ga ilėjo, ,,kad dali s
Bažnyčios vaikų Antrojo pa saulinio karo metais stokojo m eilės perse kiojamiem s žydam s, neišnaudojo visų iman omq būdų juos gin ti, kad stokojo
ryžto paveikti tuos , kas talkininkavo naciams.Bažnyčios atmint i sleg ia visos praeities anti semitizmo apraišk os, kuria s atsakomybės ir krikščio niš 
kos meilės stokojantys žmonės bando p akur styti ir mū sų dienomi s". Laišką pa si rašė Lietu vos Vyskupų Konferencijos pirmininka s Arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius ir Konferencijos genera linis sekretorius vysk upas Jonas Boru ta, S. J.
Katalikų Ba žnyčios hiera rchai 2000 m. baland žio 15 d. Vilniaus Arkikat edroje Bazilikoje surengė Atgailos bei atsipr ašymo pamaldas.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios išreikšta aiški pozicija turi svarbią reikšmę šal ies visuomenės nu siteikimui, tai leis greičiau pasiekti bendrą humanistini , idiegtą Vakarų Europos šalyse, žydų vertinimo lygmeni , antisemitizmo supratimą, holokausto suvokimą . Rašytojas Markas Zingeris sp audoje
pažymėjo, kad toks vyskupų gestas bu vo autorit etin gas ir reikalingas, tačia u jis nenuramin s visų, nes švie tim as Lietuvoje vi s dar atsilieka nu o to,
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kas jau yra išaiškėję Bažnyčios hierarchams, vienam kitam istorikui bei
intelektualu i. Jis pabrėžė, kad esama tragiško atitrūkimo tarp tikrosios Lietuvos istorijos ir jos ideologizuoto, tau tiško arba soviet inio ivaizdž io, kuri s
bu vo skiep ijamas keliom s kartom s. Bažnyčia žino, u ž ką atsiprašė, tačiau,
ar suvoks tai parapijiečiai? - klau sė rašytojas, iškeldamas Lietuvos Vysku pų ak to svarbą a teičiai, kaip nukreiptą i a teiti veiksmą, i visokių fobijų
įveikimą švie timo būdu ir jo dėka, ska tinanti atsivėrimą gyvenim ui .1003 Vilniaus arkivysk upa s Audr ys J. Bač kis, komen tu odamas laiško turinį, pabrė
žė, kad Lietuv os vyskupų bendruomenė atsiprašo už dalykus, kuri e būdin
gi mūsq kraš tu i ir slegia lietuvių istorinę atmi ntį.
Pub licistas Rimvy das Valatka betgi pas tebėjo, teigiama i įver tinda
mas Bažnyčios vadovų poelgi, kad n ereikėtų stebėtis, jei vyskupų laiš kas
bu s puo lamas ar geria usiu atve ju nu tylimas, nes laikas toks, kad išrink tas
Kauno miesto meru asmuo (turėtas galvoje trumpaimeru buvęs Vytautas Šustauskas- A. E.) vieša i džiaugia si, kad Lietuvoje buvo išžu dyti žyda i, nes jam
tada būtų tekę valy ti jiems batu s, kad Šiauliuo se Švenčiausiosios mergelės
Marijos nekalto Prasidėj im o ba žnyčioje buvo pašventinta nacio nalsocialistų vėliava, kai neapykanta v isuomenėje yra tapusi norma, kai vis u omen ėje,
kuri oje ksenofo bija maitinama senais prietarais , intelektual ų teorijo mis bei
rinkos ir gyvenim o nepriteklių įvarytu menkavertišk umo kompleksu, atga ila nelengvai sk insis kelią į suma ištį išgyvenančias sie las.100-1
šiq visq min ėtq svarbių Lietuvos vyr ia uir nevyriaus ybin i11organizacijq veiks mq isikūrė sva rbios
žydų taut os kultūros klausimai s besidominčios nevyriausybinės ins titucijos: Atmintie s namai , Al ternatyvus holokausto archyvas. Visą eilę dokumentinių filmų holok austo Lietuvoje tema sukūręs režisierius Saulius Beržini s yra jo vadovas, filmuojanti s atsiminimus apie tu os laiku s ir
perdu odanti s šią medžiagą archyvams, todėl jo archyvas ir pavadintas alternat yvin iu . Kaune a tsira do Sugiharos namai , pastebėtas dide lis domėji
masis skaudžio s istorinės praeitie s žaizdomis , daug geria u suprantama s
Lietuvos

Lietu viški dokumen to tek stas ske lbtas: Metr aštis . T. XIV. Lie tuvių ka tali kų
moks lo akade mija. - Vilnius, 1999, p . 24-32; Lie tuvo s žyd ų žudyn ių byla ,
p . 342-351.

vis uomenėje dėl

sybės, Bažnyčios

1003 Markas
1002
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Zingeris. Bažnyč ios žodis - žiburys sąžin ės tam soje// Lietuvos rytas .
2000 balandžio 27 d . Nr. 98.
lO<MRimvydas Vala tka. Išbandymas šaliai / / Lietu vos Je ruzalė (Vilni us), 2000
bala ndis-birželi s, r. 3-4 (perspa usdi nta iš „Lietuvos ryto").
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holoka usto pasekmių pražūtinguma s, žydų tauto s tragedija . Nauji leidinia i, konferencijos , seminarai šia tema, pamokos mokyklo se, mu z iejq ekspozicijų pertvark ymas, tarptautiniai sa mbūriai ir pašneke siai, n auji d okumentiniai filmai daro teigiamą itaką auklėjant gyven tojus pakantum o,
pagarbos , supra timo tautinėms mažumoms dvasia.
Lietuvos Prezidentas Valdas Adamk us m etinėje savo kalboj e 2000 m.
pradžioje dar kartą pabrėžė kovos su ant isemitizmu svarbą. Vėl neregis truota Teisingumo ministerijoje nacionalsocialistin ės krypties organi zacijos. Tyrimai rodo, kad Lietuvos visuomenėje dominuoja ir vis stiprėja sve ika, demokra tinių nusistatymų dvasia , artima Vakarų šalyse puoselėjamoms
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ka rtų

Seimo pirminink as V. Land sber gis, Užs ienio reikalų mini s trai P . Gy lys, A. Sa udarg as, A. Valionis, kiti Lietuvos va ls tybės pareigūnai).
Du Amerikos žydų komit eto (American Jew ish Comm ittee) atstova i
(Andrew Baker, užsienio ryšių va d ovas ir Nico las Lane 'a s) y ra Tarpt a u tinės kom isijos nacių ir so vie tinių ok upac inių reži mų nu sikaltimam s Lietuvoje įvertinti na riai. B'nai B'ri th atstov ai, ypa tin gai reiki a pažymėti en ergi n gą ir pozityvią Dan ie lio Maria shino veiklą, dažnai lanko si Lietu voje ,
aktyviai prisid eda prie holoka usto šv ietimo programų Lietuvo s mok yklose .
Organizacijos lėšomis ir pas tangomi s bu vo išleisto s knygos apie holok a ustą Lietuvo s mokyklom s, ,,Anos Fr ank d ienora štis".

dva sinėmis vertybėmis.

Pakitu sius i teigiamą pusę lietuv ių ir žydq sa nt yk ius gerai iliustruoja 2001 m. rugpjūčio 24-30 dienomis Vilniuje , Lietuvos žyd ų bendruo menės iniciatyva surengtas Pirmasis pasa ulio litv ak q kongresas. Jo rengi n ių metu Lietuv os žydų palikuonys, gyve n anty s dešimtyje pasaulio
valstybių, pagerbė holokausto aukas, aptarė žydų kultūrinio palikimo išsaugojimo reikalus, ikūrė litvakų komitetą, kuris rūpintųsi ryšių plė toj imu,
kultūros ir kovos prieš antisem ti zmą reikalais. Tai pirma s tokio pobūd ž io
reng inys, kuri sveikinda mas Lietuvos Prezidentas Valdas Adamku s akcentavo, kad pasaulio litvakai nėra sve tim a, pašalinė Lietu vos dalis, kad jie
ja ustųsi viena savastimi ir toliau la iky tų Lietuvą savo tėvyne.

Užsienyje gyvenančiz/ Lietuvos žydų pozicija
Daugelis JAV žydų organizacijų gerai suvokia , kokia nauja šia ndieninei Lietuvos visuomenei tema yra holoka ustas, juob a vietinių gyventojų
kolaboravimas su naciais. Lietuva dar tik įsisąm on ina ir istori škai ver tin a
sovie tinio režimo represijas šimtams tūkstančių lietuvių, o kalbėti reikia
jau ir apie savo piliečių saviems piliečia m s padaryta s nuod ėmes. Dėl to kai
kurios JAVorganizacijos skiria dėmesį gyventojų švieti mu i tais opiai s klausimais , teikia reikalingą pagalbą.
Su JAV žydų organizacijomis „American Jewis h Comm itt ee" ir
„B'nai B' rith " An tidefama tion Leag ue p ala ikomas konst rukty vus ir
nuolatinis dialogas. Su jų atstovais yra ne kartą susitikę Lietuvo s aukščia u
si pareigūnai (Prezidentas A. Brazauska s bei Prezidenta s V. Adamku s, daug

Atsirad us pasaulio že mėlapyje Lietuvo s Respublikai , sa vo pozicijas vėl aiš kiau prad ėjo formu luoti Lietu vos žydai , išlikę gyvi per holokaus tą, daugiau sia gyv enant ys Izraelyje . Sva rbiausi čia būtų Lietu vos žydų Izraely je asociacijos (LŽAI) (Assoc iation of the Lithu ani an Jews in Isra el)
pozicijos, parei škimai dėl Lietuvos požiūrio į ho l okaus t ą, l ie tu vi ų ka ltės
pripa žini mo. Šias po zicijas asociacija dėsto dau gia usia anglų kalba leidžiama me žurnal e „Lith uania . Cr im e and Punishment ", kuriame detaliai
apžvelgiama , kaip Lietuvoje sp rend žia mas hol okausto pa sekmių klausi mas. Tačia u asociacija neretai užima bekompromisinę visos lie t uvių tautos
kaltinimo poziciją , ne tik žy dša ud žiam s, bet ir visiems lie tuviams , viso m s
valdž ioms ir Lietuvo s vyria usybėms priek aiš taudama dėl a nt ižy di škos laikysenos, nusika ltėlių nebaudimo .
1994 m. spalį, viešint Izraelyje Lietuvo s premjerui Adolfui Šležev ičiui, Kne seto pirmininko pavaduotoj as Dovas Šilanskis, ki lęs iš Šiaulių,
savo kalboje spalio 4 d . Knese te klausė Šleževičiaus, kurio šeima gelbėjo
žyd us, kodėl 1941 m. bi rželį įsiveržę į jo namus lietuviai su ėmė ji, 16-os
metų vaikiną, ir nuva rė į kalėjim ą . Viena s iš vari u si ųjų buvo jo klasės drau gas, o vadovavo šia i akcijai kitas Šilan skio klasės drau gas Raudo n is. Ab u
jam nepadėjo. A. Šleževičiui at sipra šius , kad kel i šimtai lietuvi l\ da lyvavo
holoka uste, E. Zuroffas pareiškė, kad jt\ buvo kur kas daugiau . Pripa ži nt a
tik, kad Šleževičiaus atsiprašymas yra žingsnis pirmyn , geri nant lietuvių ir
žydq sa nt yki us. 1994 m. Lietu vos vyriausybė atsisakė leisti įkurti S. Wiesenth alio cen tro padalini Lietu voje.
Josep h as Mel ameda s, v ienas iš LŽA I vadovų, 1994 m. nurodė tokias asociacijos problem as sant ykiuose su liet uviais ir Lietuvo s vyriau sybe :
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lietuvių bandym us perrašyti holokau s to Lietu voje istoriją ir panei g ti savo
kaltę, Lietu vos valdžios neigimą, kad lietuviai dal yvavo holo kau ste ir atsi-

pra šy ti a ukų ir žydq tauto s, kaltinti žyd us komun izmu , neu žrašy mu ant
masinių

kap iniq paminklinių lenh.1fakto, kad

žudymą vykdė

lietuviai , Kau -

no IX forte užrašai skelbia tik rusų komu nis tq nu s ikaltim u s, nepažymint
žydų
nių

žudy mo, reabi litu ojami žud ikai, kurie buv o teisėtai nubau s ti sovie ti-

tribunol q, nevykdo ma žydų turt o restih.1cija aukq

gimi nėms

ir d a r vien

pr oblema - egzis tuojantis an tisemiti zma s Lie tuvoje.

1995m. Hebrajų u niversite to Jeru zalėje prof. Dovas Levi na s s traip snyje pabrėžė šiuos neprii mtinu s mom entu s: l) Žyd ų holok aus to ir lietuvių
,,genocido " (Levi11n
sjį paėmė į knb11tcs)
simetrija; 2) Karo
tacija ir

tebesi tęsian tis sionistinio

nusika ltėlių

reabili-

pasiprie šinimo naciams minimi zavi mas;

3) Ambicingi Lietuvos val dži os ges tai - ta pra sme , kad Lietuvoj e ives ta
Žydt 1ge nocido diena rugsėjo 23, kapinių tva rky ma s, konfere n cijos žyd ų
istorijos klau simais, tačiau ir tai tarnauja ne va tik

lietu vi ų

ir žy dq

genocidų

,,simetrijos" tikslam s.
LŽAI nepatenk ino ir 1995m. preziden to A. Braza u sko vizito Izraelyje metu atsiprašymas Knese te, ku r Lietuvos Preziden tas tarė svarbius ir
reikalingus žodži us: ,,Šioje tribūnoje, kuri oje yra stovėję daugelio pasaulio
va lstybi q vado vai,

pa čioje Jūsų

istorijos ir

valstybės

š irdyje aš, Lietuv os

Respubli kos Prezide nt as, lenk iu gal vą pri eš d au gia u nei du šimtu s

tūks

tanči ų nužudytų

Lietuv os žydų atminimą. Pra ša u Jūsų atleidimo u ž tu os
lietuviu s, kur ie negail estingai žudė žy du s, ju os ša ud ė, trėm ė, plėšė". 1 005
Nepaisant atsip rašymo svarbos, visų pirm a reik šmin go pačiai lietuvių

taut ai,J. Melamedas

lietuvių

pabrėžė, kad

A. Braza u skas

tau tos va rdu ir tik už tuos, kurie

žudė žydus

a tsiprašė

tik savo, o n e

. Jis nea tsiprašė taut os

vardu , jis nenurodė did elio lietuvių žudikų skaičiaus, žydų žudynių Lietuvoje ma sto, toliau neteisia mi nusikaltėliai. Tuo tarp u Pre zid ent as A. Braza uskas,

tikėjęs,

kad atliko labai

svarbią misiją ta u tų

susi taikymui, bend-

ražmogiškų vertybių pagerbimui ir genocido pasmerkimui , namie nepelnyt ai
buvo sutikta s pri ešiškais straipsniai s, ncigin mnis vizito ir ypa tingni nts ip ra-

šy mo komen tarais , kaltin im ais, kam

i teikė

Izra eli u i dovanų

torą,

n o rs ta s

p uolimas iš d alies bu vo darytas vida us politikos sumetimais . 1006 Pr ezidento ats ipr ašy mas pasirodė esąs pa d aryta s per ank s ti ta prasme , kad Lie tu vos visuomenė b u vo tam neparuo š ta, nedau g žinojo a pie žyd q genocido
Lietu voje y p aty b es, o ypa tingai - ap ie da lies lietuvių aktyvų da lyvavi mą
žudant žy dus . Tačia u grupė išeivių iš Lietuvos , Izraelio piliečiai, paskelbė
sav o nu omonę, aukštai ive rt indami Prezidento A. Brazausko vizitą ir jo
kalbą, anks tesnes Lietu vos pa stan ga s ivertinti žyd ų tragediją, pareiš kė, kad
jie neig ia kolek tyvi nės kaltės principą, bet te igia asmeninę a r kolektyvinę
a tsakomybę ir a tgailą už tai, kas ivyko savame krašte. ,,Mes ga lvoja me, kad
Jo Ekscele ncijos Lietuvo s Pre zide nto Algirdo Brazausko ka lba Kne se te a tvėrė naują pu sla pi mūsų tautos is torijo se ir an aip tol n es umažin s lietuvi ų
taut os pr estižo, o žymiai pak els ji laisvojo pasauli o akyse< .. . > mes tikim e,
kad pirma sis pirmojo Lietuvos Prez idento vizi tas Izraelyje, apsila nky m as
Švent ojoje Žemėje, atvers mums naują pasauli- pasitikėjimo ir meilės, o ne
nepakantumo ir neap y kantos ", - teigiama pa reiškime, kuri pasirašė advokata i D. Bliud zas, D. Fleišman ien ė, A. Starovo lskis , gydy toja G. Ka ganai tė 
Ščerbakovienė, rašy tojai G. Ka novičius ir l. Meras, ekonomistai S. Movšovi čius, J. Rodas, daktarai M . Prei sas , J. Štarkas , prof. I. Stupelis ir kiti .1007
Suprantama, kad dali a i per holoka ustą išli kusių žydų šie parei škimai iš
esmės nieko nekeičia. Pasak britų rašytojo Dan o Jakob sono , sv ars tant lie tuvi ų policijos ta lkinimą žydų naikinime:
,, ... nieko nuo s tabaus, kad daugeli s iš Lietuvos kilusių žydų dab ar
inirtin gai, asme niškai užsi rūs tinę ant šios ša lies ir jos gyventojų ir tikrai
nea tlyž dėl jokių po st hoc (po to) arba post mortem (po m irties) pareiškimų .
Vis dėl to negal ima paneigt i is torinio fakto, ka d žudy mai Lietuvoje prasidė
jo tik hitl er ininkq kariuomenei atėjus ir liovėsi, kai šie galų gale buvo išvy ti
atgali Vokietiją". 1008
1998 m . J. Melamed as pabrėžė, kad LŽA I politinės veiklos žygiai
buvo nut aiky ti tokiomis kry ptim is: a) pr ieš lie tu vit\ band ymus išk raip y ti
holokau sto is tor iją ir pa ve rsti auka s žudikais, o žu diku s au komis; b) patrau kti i teismą lietu vius-žudik us; c) pa naik inti reabilitaciją žudik ams, kurią suteikė jiems Liet u vos val d žia; d) sugrąži nti p agrob tas žy dt\ nu osav y1006 Algirdas

Braza uskas. Penker i Prez ident o metai , p . 432-434.
Par eiškimo tekstas // St. Balzekas Museum of Lith ua nian C ultur e (spaudo s
iškarpos).
1006 Dan Jacobso n. Heše lio karalys t ė. - Vilniu s: Garn elis, 2001, p. 181.
1007

1005

Algirda s Brazauskas . Penk eri Preziden to metai / jvy kiai, pri siminimai , mintys. - Vilnius: Prad ai, 2000, p. 428.
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bes Lietuvoje teisėtiems savininkams; e) varė akcijas prieš a ntisemitizmą,
kuris vis auga ir veša Lietu voje. LŽAI boikotavo Vilniaus Gaono ju bi liejinius 1998 m. renginius Lietuvoje, daug pri si dėjo, kad ir kitos žyd q orga nizacijos nesiųstų į Lietuvą iškilmėms savo atstovt\ ir vadovą Tu o tarp u
renginių reikšmė buvo didesnė negu radi kalesni litvakai manė. Ano t Izraelio Lempert o, ne tik lietuviai, bet netgi da ugum a Lietuv os žydų n eb uv o
gerai susipa žinę su žydų tautos pasidid žiavi mu - Vilniaus Gao nu , jiems
šis renginys turėjo ir didelę pa žintinę svarbą. Ir žy dai ne ga li įveikti kai
kurių streotipt\ , taigi kartais santykių pa ge rinima s yra abipusė probl ema.
Likusių gyvų žydų tarpe susifor mavo lietuvio žydšaudžio stereotipas, juos
senesniesiems sunku jveikti. Dėl to neretai jie sunki ai sugeba atvira širdimi
priimt i nu oši rd žiai ištiestą lietuvi o ranką, iš dalies tai vyksta ir dėl noro
politikuoti, - nu ro dė istorikas I. Lemperta s 1009.
LŽAI vadovai, vadova ujami J. Melamedo, atsisako atvyk ti į Vasa rio
16-osios priėmimus Lietu vos ambasadoje Izraely je, kritikuoja izraeliečius,
keliaujančius po Lietuvą, boikotavo irneatvyko i Pirmojo pa sa ulio litvakų
kongr eso ren giniu s Vilniuje 2001 m. rugpjūčio mėnesį.
Kul tūrinėje ve ikloje LŽAI aštriai kritik avo parodą JAV Holokausto
memorialin iame muziejuje „Pa slėpta Kauno ge to istorija " (Hidd en History
of the Kovno Ghetto), kuri asociacijai pasirodė iškraipyta ir šo kiruojanti. Ją
esą padarę negeri asmenys, beveik nepa sa kyta , kad žydus žudė lietuviai,
nepatiko , kad visa parodos ekspozi cija parengta remiantis vien Abrahamo
Tory knyga ap_ieKauno getą. 1010 Problema dr. J. Melamedui ir A. Faitelsonui
atrodė ta, kad A. Tory (Lietuvoje jo pavardė buvo Goluba s) nebuvo vienas iš
geto pogrindži o vadovų, rašė apie jvykius ge te, kai jis jame jau nebebuvo ,
nes nu o 1943 m. lapkričio jis išėjo iš ge to, kadangi ji savo ūkyje paslėpė
Jurkšaičio šeima kun. Broniaus Paukščio pra šymu . Vadinasi , jis rašė apie
jvyki us iš kitų asmenų pasakojimų, pats nebūdamas teisi ogi niu stebėto
ju .1011A. Tory buvo kaltinamas jau daug anksčiau, kad iškraipė dr . Elkeso
1009

1010

1011
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Izraelis Lempe rtas. Vilniaus Gaono mirties 200-ųjų metinių min ėji mas lietu vi ų ir žydų santykių kont ekst e// LKMAM. T. 14, p . 110.
2000 m. išleistas šios knygos ve rt imas i lietuvių kalbą su prof. S. Sužiedėlio
jvadu : Avrah am Tory. Kauno ge tas: diena po dienos. - Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leid ybos in stituta s, 2000. - 53 1 p.
Gache let (Tel Aviv), p. 43-44, 36-35 .

8

elgesį

p er 10 000 ge to kalin iq sunaiki nimo akciją, o 1948 m. d r. L. Gold šteinas buvo papra šyta s Lietuvos žydų sąjungos Vokietijoje atlikti tyrimą apie
Avrahamo Golubo (Tory) asmeninį vaidmenį Kauno gete. 1012
1998 m. LŽAI veikė kritikuodama Lietu vos pilietybės įstatymo pakei timu s, kurie di skrimi nu oja Lietuvos žydus ir yra nukr eipti prie š juos,
nes p i lie tybę ga li gauti tik „lietu viq kilmės" Lietu vos pilieči ai. Apiežy d us ir lenku s įstatyme nekalbama, jie nega li atgauti pilietybės, a tsiim ti
nuosavybės.

J. Melame da s užėmė vis aš tresnę poziciją lietu viq tautos ir Lietuvos valdžios atžvilgiu. Toliau leidž iamas lietuviq tautą žyd q naikinimu
kaltinantis žurnal as „Lithu ania Crime and Puni shment", kur is, beje, siuntinėjamas įtakingiems JAV asmenims, įstaigoms, kongre smenam s.
1999 m. to žurnalo, hipertrofuotai ke liančio lietuvių nusikaltimus
naciq okupaci jos metais, numeryje leidėjai teigia, kad visos lietuvių vyriau syb ės, komunistinės ir nacionalistinės, darė v iską, kad nuty lėtų lietuvių
dalyvavimą hol okau ste. Lietu vi ų Aktyvistų frontas , sudarytas iš visq partijų a tstov q, buvo antižydiškas, vėliau, po 1944 m., kone visi lietuvių ant isovie tinių p artiza nq būrių vadai, esą buvę žydų žudik ai, kovojo prieš so vietus, dab ar ga rbin ami kaip did vyriai , nors jie žudė žydus , kaip, esą, ir kiti
partizana i1013.
10 12

Gold šteinas surinko Josepho Indich steino , Josepho Tark o, Šimono Karnov skio,
Faivušo Gold šmito,Ja cobo Oleiskio, Mordechajau s Lifšico, Josepho Garo , rabino Abe Sniego, Mišos Segalsono, Nikolaja us Gemeli ckio liu d ijimu s ir tų pat
mettĮ rugsėjo 15 d. pasiuntė sąjungai ra štišką pra nešimą. Anot liudininktĮ,
Gol ubas su gebėjo vaid inti svarbtĮ vaidmenį ge te ir padiktavo daug priemon itĮ
geto vadovybei. Jis d ingo iš geto gerokai pri eš jo sunaikinimą , tai buvo pana šu
i deze rtyravimą prie š svarb11mūši, ne s jis buvo svarbu s asmuo ge to vadovybė
je . Dingo jis ne tuščio mis rank omis, o pasiėmęs ge to tary bos bran genyb es ir
visu s archyv us. Buvo ir kittĮ visuom eninitĮ kalt inim11Tory, Goldšteinas, juo s
gavęs visai at skirai iš skirtingtĮ ž monitĮ, turėjo did eli pagrindą tais liudininktĮ
parod yma is tikėti. Tačia u Gold štein o raštiškas rap orta s, pa sitĮstas j )eruzalę,
mįslinga i di ngo . Žr.: Lazar Goldst ein-G olde n. From Ghett o Kovno to Dachau.
Edit or Beri Kagan. - New York: Esther Gold stein, 1985, p. 60- 62.
"" Net u rin t fak1t1žyd11naikinimu nepagrįstai kalt in ami žy mūs pa rtizaninitĮ koVt\ vadai ). Luk ša, J. Žemaiti s-Vytau tas ir kit i. Kai kurio s pa stabo s yra ir
teisi ngo s - buvo faktt\, kad kai kuri e pokari o parti zanai p ri sid ėjo prie holo kausto. Tai p Taur o apygar d os vad as Baltūsis (Žveja s) buvo 252-ojo batalion o, saugojusio Maidaneko koncentraci jos st ovyk lą, bUrio vada s. Tač iau ta i
paskiri fak tai. Be to, žydt\ aut ori us piktina , kad Lietu vos istorikai per mažai
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2000 m. baland i išleist as minėto žurn alo priedo pirmasis numeris,
kuris vadinasi „Lithu ania. The Land of Blood " (Lie tuv a kraujuota žemė),
ku riame kritikuojama bylos dėl „Lietūkio" garažo žud yniq sus tabd ymas,
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than a pariah state in th e hear t of Europe and should be trea ted as suc h "), baigia J. Melam edas. Taigi LŽA I vadova i prisiskiria sau lietuvių tautos ir
Lietu vos valstybės teisėjq vaidmen j.

prezidento sukurto s tarptautinės komisijos n eefek tyvi veik la, kitos priemo nės, kurios skir tos tik tam , kad Lietuva būtq p akviesta i NATO. Čia vard ija-

mi aukšti katalikų d vas iškiai, talkinę naciams, vėliau jsijungę i antisovie tiniu s partizanus, nur odo ma nema ža i anti semiti zmo fak tq Lietuvo s sp aud oje,
pvz ., ryšium su Mažeikių naf tos privati zavi mu .
Jo redak toriu s ir drauge LŽA I pirminink as J. M elamedas rašė, kad
2000 m. pradžioje V. Landsbergio vizito Izraelyje metu jis Seimo pirm ininkui iškėlęs rei kalavi mą pradėti proce su s prie š žinomus karo nusikaltėliu s,
kurie iki šiol komfortabiliai gyvena Vilniaus senelių namuose va ldžio s dė
ka, atimti reabilitacijos statusą iš tūks tan čių asm enų, kurie žudė žydus,
grąžinti žydų nuosavybę teisėti ems šeimininkams
čią, kurią

- visuomeninę ir pr ivanacionalizavo Laiki noji vyriausybė 1941 m. ir išgrobs tė privatūs

asmenys nacių ok upacijos metu.
J. Melamedas jvadiniame minėto radikalau s le idinio „Lietuva kraujuota žemė" straipsnyje-laiške sumuoja: dabartinis Lietuvo s rež imas tęs ia
Lietu vos laikinosios vy riausybės liniją, holokausto atžvilgiu elgiasi sarkasti škai ir ciniškai, toleruodamas tūks tančius gyvenančių Lietuv oje nusikaltėlių, negrąžina žy dam s išgrobstyto jų turto, nejvertin a savo ve iksmų
praeityje ir dargi save laiko verta narystės NATO ir kitose tarptautinėse
organizacijose. ,,Kol šie žingsniai nebus padaryti , Lietu va yra ne kas kita
kaip parijų valstybė Eur opo s širdyje ir taip turi būti vertinama " (Originale
skamba taip: ,,Until these step s have been taken, Lithuania is noth ing more

dėmesio skiri a

Lietu vos žydų pasipriešinimui naciams , lyg ir nenorime pripažinti (ne rašome ) ap ie žydų i ndėli i Lietuvo s antifašistini pogrindi ir partizaninę
kovą.

Viktoras Ašmenskas, rašęs apie partizanų vadą Joną Noreiką, kuris nacių
okupacijos met ais kuri laiką buvo Šiaulių apskrities vir šininku, s usid arė s u
žydų keliamais kaltinimai s Noreikai. V. Ašm ensk as teigė neradęs jokių dokumentų, kad būtų galima apka ltinti J. Noreiką ša ud ž ius žydus ar lob u s iš jų
turto . Tačiau patarimai autoriui iš kai kurių isto rikų buvo neteisingi - jam
siūlyta nesivelti į kaltinimus ir teisinimus. Tačia u V. Ašm enska s siū l o teisingą
išeitį - savo istorijo s faktus ske lbti turim e, nesvarbu, ar jie malonūs, ar nemalonūs. Žr.: Viktoras Ašmenska s. Generolas Vėtra. - Kaunas: Au šra, 1998, p. 440.
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JAV ve ikia Lietuvos žydt\ organizacija Ame rikoje (The Jewish Lithuania n orga n iza tion of America), kuriai vadovauja advokatas Josefas Grilich es. Karta is š i organ izacija yra vad in ama „Assis tance to Lit huanian Jews,
Inc." Ji ve ikia dau giaus ia Niujorke.

vPastab os pabaigai
\.

Lietuvos žydų vaikas, kelių lietuvi ų šeimų išgelbėtas holokausto me tu, dabar žinoma visuomenės veikėja, filologijos prof. Irena Veisa itė 1998 m.,
konstatavo, kad abiejose pu sėse dar dau g operuojama stereotipais - nemaža dalis l ietuvių tvir tina, kad visi žydai buvo Lietuvos priešai, ko mu n ista i,
todėl juos ištiko pelny ta ir jų pačių išprovo kuota bausmė, tuo tarpu nemaža
dalis žydų js itikinu si, kad visi liet uviai yra antisemitai, žydšaudžiai , todėl
jiem s ne gali būt i atleid imo, kad taip abipusiame di aloge ateinama iki ak lav ietės. 1014 Autorė apžvel gė istorines paraleles, didvyriškus poelg ius ir niek šybes, taip pa t ir 1941 m. negatyvią, priešžydišką 1941 m . suki limo pusę,
nuro dė pozityvius
pokyč ius Lietu vos visuomenėje, bet priminė, kad nebaig tos svarbios j ta ri amųjt\ dalyvavusių holoka u ste bylo s, dar pa s tebimas
tam tikras vengimas kalbėti visuomenėje apie holokaustą, da r negilūs istoriniai holokaus to Lietuvoje t yrinėjimai, vis dar pa sit ai ko net inte ligen tų
sąmonėje dviejų genocidt\ teo rijos pri imtinumo sindromas. Pro f. l. Veisaitės
išvada stra ip sn yje „ Lietuviq-žyd ų dialogas jau y ra prasidėjęs" buvo atsargi, bet pakankamai optimist inė- dau geliui lietuv iq kultūrininkų traukiantis
nuo senųjų ster eotipt\ , nors ir lėta i, požiūris i žydq katastrofą Lietuvoje kei čiasi visais lygiais , j lietuv iq tauto s n aujos , modern ios savimonės form avi mą jsijun gia vis daug iau jaunesnės kartos žmoniq - istorikq, filoso fq ,
mokytojq , žurnali stų, režisierit \ ir kih1. 10 15 Į tai rašy tojas Jonas Mikelinsk as
,oi. Irena Ve isa itė. Lietuvių-žyd t\ dialogas jau yra prasidėjęs // Kultū ros ba rai ,
1015

1998, N r . 12, p . 57.
Ten pat , p. 62
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atkirt o ir kitos lygybės reikalavimu, kurios, ano t jo, gali paklausti kie kvienas lietuvis: ,,O ką padarė savo ru ož tu žy dai , kad šis dialogas u žs imegztų ir būtų ne tik norm alus, be t ir vestų į lygiatei sį mūsų bendradarbiavimą?", primind amas, kad dar nėra atšauktas Lietuvos žydų pokario metų
nutarimas Miun chene , kaltinantis v isą lietu vi q tautą Lietuv os žyd q išž udym u.1016
Minėtas I. Veisaitės atsargumas buvo supr antamas, nes sun ku pakad mod ernus hol oka usto p asekm iq supratima s m ūs uose jau yra
gilumin is - jis prasid ėjęs, vykstantis. Keli po to sekę įvykiai , susiję su
holokaus tu, gerai pailiustravo, ka d n e vis i supranta, kas at si tiko karo
metais ir kodėl, kad tai n ėra paprasta ir kad tq klausimq aktualizavimas
jautru s, emocio nalus.
tikėti,

Vašingtone esantis JAV Holo ka usto memorialinis mu z ieju s, ru ošdamas 1998 m. Kauno geto parodą, išleido kompaktinį diską, kuriame bu vo
įrašyta Kauno geto kalinės sukurta Lietu vos himno parodija. V. Kudi rkos
sukurtas Liet uvos himno tekstas Kauno gete karo metais buvo perra šy tas
kaip prakeiksma s lietuvia ms. Tai sukėlė n eigiam ą reakciją lietuvių tarpe,
nes pradiniuose straipsn iu ose Lietuvos spaudoje pasirodžiusiose publikacijose nebu vo pa sakyta, kad himno parodiją sukūrė geto kaliny s karo metu.
Tai rodo, kad mūsų santyki uo se su žydais gaisrą ga li suk elti iš pa žiūros ir
nieko blogo nežadanti menka kibirkštis. ,,Lietuvos ryte" 1999 m. gegužės 3 d .
numeryje viena s skaitytojas apkaltino Lietuvos vyriausybę ir Prezidentą
bei užsienio lietuvių bendruomenių vadovus, kad jie n ereaguoja į tautos
šmeižtą, nesii ma apginti lietuviu s. Tuo metu buvo sva rbūs M . Zingerio 1017

1016
Jonas Mikelinska s. Tiesos by la Taikos namuose. Atviras lai škas Irenai Veisaitei / /

Kultūros

barai (Vilnius), 1999, Nr. 3, p. 18.

1017
Marka s Zinger is. Kas iš tikrųjų suniekino

mūsų vals tybės h imną?/ / Lietuvo s
rytas. 1999 06 11 Nr. 134. M. Zingeris pareiškė nema nąs, kad himno parodija
užgauna val styb ę, gal ji užgauna ti k siaurą ž monių supratimą, kad paro dij a
bu vo tarsi geto kalinio nevilties klyks mas žl ugus iliu zijoms, kad Lie tu vos žydus kas nors apgins, kad negalima kaltinti pasmerktą m yriop p ag ieži n gos
parodijos a utorių, juk ne i vienas sve iko proto žmog us neparodij uo s valstybės
himno.
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bei s.Sužiedėlio 1018 , G. Rudžio '0 ' 9 pa sisakymai Lietuvos spa udoje. Muziejus
Lietuvo s ambasados Vašingtone da rbuo tojams paaiškino neturėjęs ketini mų
įžei st i Lietuvo s valstybės ar lietuvių tau tos ir apkaltinti ši and i en in ės Lietuvos piliečius ir Vyriausybę už nacit\ kolabora n tq padarytus nusikaltimus,
todėl laba i apgailestauja dėl šio fakto ir atsi prašo visų, kurie gali būti įžeisti
šio disko tu rini o. Panašia i muzieju s atsakė ir pareiškusiai nepasitenkinimą
Liet uvos žydų bendruomenės atstovei p rof. Irenai Veisai tei.
Kom pak tini o disko „Son gs of the Kovno Gh eto", kur iame tarp kitų
holoka u sto tragediją apdainuojančių dainq buvo ir Lietuvos hi m no parodija, lank s tinuk e rašoma, kad „nors daug l i etuvių atsisakė bendradarbiauti su okupantais ir ri ziku odami savo gyvybe slėpė žydus nuo vokieč ių kareivių, vie tini ai kolaborantai
sustiprino vo k iečiq valdžią šalyje. Geto
gyventojų atžvilgiu nacių vykdomą izoliav imo , klaidinimo ir manipuliavimo poli tika ats ispi nd i daugumo je da inų, kur žydq pyktis nukre iptas ne
prie š vokiečių okup an tu s, bet p rie š ju os pavaduojančias jėgas. Lietuvos
himno parodij ą pristatančioje įžangoj e taip p at rašoma, ka d geto gyven tojai dainuodavo š ią da iną nepai sant rizikos. Įžangoje rašoma, kad parod ijos žo d žiai buvo užrašyti Kauno geto gyventojo Avrahamo Tory d ieno raštyje , o š io teks to autorė yra okupaci jos meta is žuvusi jauna m o teris.

101• Sa uliu s

Sužiedėlis . Užgauli daina jaud ina labia u nei tautos išžudymas?
//
Lietu vos rytas. 199911 24 rašė, kad h imn o pa rod ija Holokausto memorialinio
m uz iejaus leidi n yje apibūdinta kaip nuožmus priekaištas p r iešo ko laboranta ms, kad jinai gimė konkrečia me, žiaur iame žydams istori n ia me kont ekste,
ka d plokš telės paaiškinime smerkiami ir kiti pakalika i - žyda i, išnaudoj ę ir
persek ioję savo ta utiečius, kad pasmerk tieji ma tė tik perskiojančius juos lietu vius, kurie savo elgesiu pa nie kin o visa tai, kas lietuviui turi būti š venta.
Daino s kontek stas turi jaudin ti lab iau , negu parodijuoti himno žodž iai, rašė autor iu s.
1019Gedimina s Rud is. Nepri klausomybės penkmečiui - d v i himn o p a rodi jos . P rieš
76 met us Lietuvos savano r io s ukurtos valstybės himno p arodi jos vis uome nės
nesuk rėtė / / Lietu vos ry ta s. 1999 11 27 Nr. 277, p. 3. Šiame straipsnyje istor ika s G. Rudi s pateikė pavyzdį, kai 1923 m. žurnalistas saty rika s Prana s Bfldvytis išlei do 45 p us lapiq knygutę, kuri oje yra Lietuvos himno par od ijos , tačiau
niek as jo u ž tai nesmerkė, nes parodija irgi atsira d o iš skausmo, kai buvęs
savano ris išreiškė savo nusivylimą iškovota laisve. Akivaizdu , kad Lietuvoje
dar nepajėgiama pakankamai gerai supras ti žydtĮ ta utą ištiku sios tragedijos , teigė istorikas G. Rudis.
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Nors parodos rengėjai ir pažadėjo šio disko nepla tinti parodo s metu, tačiau jis nebu vo išimtas iš apyvartos, motyv uojant tuo , kad tai yra istorinės epochos kūrinys, be to, žydų spaud oje tai būtų supras ta , kaip mu ziejaus pasidavi mas politiniam spaudimui ir inform acijos laisvės suva ržy mui.
Istorinių įvykių vertinimai taip pat gali sukelti nema žas kontroversijas lietuvių ir žydų santykiams, kai juose šmėkštel i bandymai pabrėžti
tai, kas lietu viams atrodo nepapras tai svarb u, o žy dams siejas i su holo kausto įvykiais. 2000 m. rugsėjo mėnesi Lietuvos Seimas, nuta rė pr iimti
specialią deklaraciją, paskelbiančią teisės aktu 1941 m . bir že lio 23 d. Lietuvos laikinosios vyriausybės nepriklausomybės d eklaraciją, pažymėjęs, kad
aktas paskelbtas siekiant kovoti ir prieš sov ietinę, ir prieš būsimą n acis tinę
okupaciją. Projektas balsavime „prastumta s" nepaisant to, jog rugsėjo 12 d.
rytą valdančiosios partijos Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) frakcijos rytiniame posėdyje E. Zingeris pra šė frakciją atidėti akto priėm imą, su
tuo sut iko ir pro f. V. Landsb ergis, tam pritarė ir pati frakcija. Tačiau vidur die ni dekl arac ija gru pės Seimo narių bu vo pristatyta Seimui, daugeliui narių i ją ir galimas pa sekmes neįsigi linus, buvo priim ta 48 balsai s,
trys su silaikė.
2000 m. rugsėjo 13 d. sekė nevi enareik šmi ška visuomenės rea kcija
i „Neprikl ausomybės atstatymo dek lara vimo pripa žinimo Lietuvos Respubliko s teisė~ aktu " įs tatymą. Protestavo visuomeni nės organizacijos, intelektualai.
Rugsėjo 15 d. Prezidentas V. Adamkus atmetė pasiūlymą taisyti istair padarė pareiškimą: ,,Noriu pa saky ti tiesiai : vien vetuojant ši jstatymą Seimo padarytos klaidos jau neįmanoma ištaisyti. Tai gali būti pa d aryta
tik visuomenei ir politinėms par tijoms šią klaidą supratus , ją jvardijus" , sakė Prezidentas 1020 • Pažymėda mas, kad Lietuvos Seimo sprendimas jau
padarė daug žalos ir Lietuvos tarptautiniam pre stižui, ir jos visuomenės
pilietinei san tarvei, kad grupė Seimo narių ėmt'.!si įstatymais perrašyti ist oriją, nekreipd ama dėmesio i Lietuvos institucijų neigiamas išvadas. Nors
Preziden tas pakvietė poli tines jėgas išsak yti savo poziciją šiuo kla u simu ,
partij os to daryti neskubėjo .
tymą

1020

Lietuvo s ry ta s. 2000 09 16.
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Tuo tarpu kelios visuomeninės organiz acijos (Lietuvos istorijos mo kytojq asociacijo s pirm ininkas Eugenijus Manelis, Pilietiniq iniciatyvų centro di rektor ius Girvyda s Duob lys, Sugiha ros fondo „Dip lomat ai už gyvybę" vardu prof. Egidijus Aleksandravičius, Lietuvos jaunimo organizac ijos
„Transilvan ija" va rdu Ana Bakajeva ir grupė inteligentų viešai pasmerkė
naują Seimo jstatymą spau doje.1021 Dokumente pabrėžiama, kad Seimo jstatymas neabejo tina i suke ls d emokra t inės pasaulio visuomenės reakciją , nes
susies dabartinę Lietuvą su kontrovers iškiaus iu istorijos tarpsni u, pakenk s
šalies integraci jai i Va karų Europ os s truktūras . Birželio 23 d. deklaraci jos
pril ygini m as Vasar io 16-osios ir Kovo 11-osios deklaracijoms iš esmės jžeidžia Lietuvos žmones ir politin iu požiūriu yra labai pavojingas, jis rei šk ia
ir visiška i ki tą atsa komybės už žydų genoci dą mastą, tai su priešina Lietuvos žydq bendruo menę ir Lietuv os vis uo m enę.
Šis jsta tymas nejsigal iojo, nes Prezidentui atsi sakiu s ji vetuoti, Seimo pirmininkas jo nepasirašė ir pažymėjo, kad jstaty mas nėra gera i paru oštas. Seimo nar iai, bal savę už jstatymą, aiškiai vadovavosi lietu v ių tautos herojine istorij os sampra ta, ak to nesie jo su servilis tiniais vyriausybės
žingsniais, vėlesn ia is jvykia is ir juo labiau su holokaustu , kad ano met o de
facto pronacinis Laikinosios vyriausybės sus isaistymas su nac ių Vokiet ija
kenktų dabartinei Lietuvai, jei Seimas paskelbtų įstatymą galiojančiu. Neatmestina, kad iniciator iai vargiai pajėgė suvok ti ano meto istorijos per ipe tijas, juo labiau galimus tarptautiniu s atgarsius, ku rie diplomatin iais kanalais jau beldėsi į Lietuv os URM langus. Balsuo da mi Seimo nariai nepai sė
specialistų išvadtĮ - neatsižvelgė i Lietuvos gyven toj t\ rezistencijos ir genocido tyrimo cent ro ir Lietuv os istorijos instituto specialistl\ išva das, re komen davu sias nekelti Laikinosios vyriausybės aktoj vals tybini lygj. 1022
Kylant aiškiam nepasitenkinimui Lietuvos visuomenėje ir užs ienyje, rugsėjo 19 d. Seimo sprendimu surastas teisin is bndas „jšaldyti" dar
1021
1022

Kre ipim asis i visuomenę / / Lietu vos Aid as . 2000 09 18.
Šio is tat ymo paru oši mo, sva rsty mo ir atša ukim o dokumenta i yra išleis tam e
dokumenhĮ rin kinyje, ku ri pa ruošė Lietuvos 1941 m . birže lio 23-28 d iem1 sukilėliq sąjunga : Tautos teisė su ki lti. Medžiaga ir dokumenta i 1941 m. b irže lio
s uk ilimui ivertint i. Sudarė Jona s Algir da s Anta naiti s, Alfonsas Žal d okas. Kaunas : Atmin tis , 2001. - 159 p .

~ŽYDAI , LI ETUVI AI IR H OLOKAUSTAS

412

nejsigalio jusj jstatymą, priėmus protokolinj nutarimą, kuriuo minėto ist atym o jsigaliojimas sustabdomas: ,,šio jstatymo priėmimo procedūra tebėra
nebaigta ir jstatymas yra priėmimo stadijoje po svars tymo ". Seimas apsiribojo Seimo pirmininko V. Land sbergio pasiūlyta priimti re zo liuci ja „ Dėl
1941 metų bir želio sukilimo jvykių vertinimo", kurioje atskirti civilių Lietuvos piliečių žudymai ir pa sipriešinima s sov ietq okupantui. Sureagavu s
Europos žydų kongre sui, kai kurios Europos valstybės nutarė nesiųsti delegacijų i spalio 3-5 d . Vilniuje rengiamą Tarptautini forumą hol oka u sto
aukų išgrobsty tų kultūros vertybių klausimais, o rugsėjo 20 d. gavus Izraelio

demaršą,

Seimo pirmininka s V. Landsbergis lai ške patikino Europos
Žydų Kongreso generalini sekretorit\ Seržą Zweigenbaumą, kad jis jstatymo nebuvo pa sira šęs ir pasiuntęs Prezid ento promulgacijai. ,,Tai reiškia,
jog jstatymo nėra. Jis nepriimtas ir nebus priimta s" _w23
Rugsėjo 22 d. ryte . Panerių memoriale iškilmingai pažymint Lietuvos žydų genocido dieną aukščiausiu lygi u buvo pasisakyta už atviros,
pilietinės, demokratinės visuomenės kūrimą. Prezidentas Valdas Adamkus pabrėžė, kad geriausia, ką galima padaryti išžudytųjų atminimui, tai
turėti drąsos matyti rūsčią istorinę tiesą . Premjeras Andrius Kubilius atvirai pripažino , kad jstatymo dė l 1941 m . sukilimo jvertinimo svarstymas
Seime bu vo klaida. ,,Turime rasti savyje j ėgų ir drąsos pažvelgti i juodus
sa vo istorijos pu slapius. Turime suvokti, kad Lietuvos žydų ž ūtis yra ne
tik žydų, bet pirmiau sia visos Lietu vos tragedija. Mes negalime, neturime
jokios pilietinės ir moralinės teisės nematyti to, kas jvyko Lietuvoje . Neturime teisės vienpusiškai traktuoti komplikuotus ir toli gražu nevienareikšmius istorijo s faktus." Panerių memoriale, kur buvo nužudyta apie 70 000
Vilniaus žydų, buvo patvirtinta, kad Lietuva eina atviros visuomenės,
laisvų diskusijų ir nuomonių keliu , vieningai su visa Europa puoselėja
bendras demokratines vertybes. Istorinių procesų tyrimai, vertinimai palikti istorikams.
Rugsėjo 26 d. Seima s pritarė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto praeitos dienos sprendimui panaikinti ankstesnę komit et o išvadą

„O PUS IS KLAUSIMAS":

skelb to pareiškimo p ripa žinim o Lietuvo s Respub likos teisės a ktu jst at ymo
pr ojekto ir siūlymui išbrauk ti ši projektą iš Seimo priiminėjamų teisės aktų
sąrašo.

Pr otokolini s nu ta rima s priimtas bendruoj u sutar imu, posėdyje dalyvaujant 58 Seimo nariams. Taip plačiai nuskambėjęs ir Lie tuvos jvaizd žiu i ža los sukėlęs jsta tymas buvo panaikintas, kad, ano t Eman ue lio Z ingerio , ,,negalėtų bū ti kada no rs atgaiv int as ka ip sušalęs mamu tas" .10 ~•
Užu ominas a pie tai, kad reikėtų kaip nors jteisinti 1941 m . Laikinosios vyriau sybės paske lb tą Liet u vos nepriklausomybės deklaraciją išeiv ijos spaudoje nu skambėjo netrukus po 1990 m. nepriklausomybės a tkūrimo .
Tokias vilt is JAV puoselėj o Lietuv ių fron to bičiuliai, pop u liar iai va d inami
frontininkais. Jie tą idėją pu oselėjo savo metiniu ose suvaž iavimuose, tači au jiem s nelabai sekės i , nes Lietuv oje fron tinin kų, ka ip politinės grupės
atgaiv in ti nepav yk us , šie persiorg aniz avo i k u l tūrini samb ūri, o jq šalinin ka i parag inti jungti s i Lietu vos krikščio n i q demo kratų par tijos gretas. Po
1996 m . Seimo rinkimų, grupe i LKDP Seimo narių ta idėja pasirodė idomi ir
pabandyta ją realizuoti. Svarbiaus ia pamoka - b ū tinybė išs ia iškinti, kodėl
bet koks band yma s iteisi nti 1941 m. Laiki nąją vyriausybę pa ts sav aime yra
klaida, o bandy ma s iteisinti klaidą istat ym u re iški a ne ką kitą, kaip klaidos
sakralizavimą , - rašė Zenonas V. Reka šius .1025 Būtent ant isemi tinės pa kraipos asmen ys suskato 1941 m. anti so vietinio su kilimo, LAF 'o politinės
orientacijos klaid i ngumą nukrei p ti i eilini žydų kla usimo d iskutavimą, lyg
tai ir istatymo sustabdymas Seime buvo padarytas dėl žydt \ protestų, o ne
dėl

reika lo esmės.
Virginiju s Sav u kynas, anali zuo damas šią istoriją, taikliai pas tebė
jo, kad Seim e buvo p ade mon st ru otas ho loka u sto (Shoah ) užmirš im as, kuris kaip faktas nėra susijęs bendr os tapatybės su žydais konstravi mu , tni
nes uvokta ka ip brolžudi škas karas , kad išryškėjo pad alinima s i „mu s" ir
„juos" . Nepriklausomybės deklaracija buv o skelb iam a, o akta s skel b ia ma s
vals tybiniu aktu tauto s vardan, to dėl užmirš tas nepat og us faktas , tamsi

1025

Lietuva bando taisy ti sa ntykiu s su žy dais / / Respublika . 2000 09 22.
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dėl 1941 m . bir želi o 23 d . Liet u vos laikinos ios vyriausybės priimto ir pa-

10"

1023
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Skandala s privertė atsikvošėti / / Lietuvos rytas . 2000 09 26.
Zeno nas V. Rekašius. Ir gėdos, ir ža los Lietuvai padaręs istatymas/ / Ak iračiai (Ch icago), 2000 sp alis, Nr. 9, p. 1, 16.
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taut os is torijos pusė. Herojinės taut os is torijos suaktualinima
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s sudarė si-

Ie ntin as Brandi ša uskas 1032, Arūnas Bubn ys 1033, pole mikoje ak tyviai da ly-

tuaciją, kai ne visa is torija buvo prisime n ama. Būtent taut os is torijo s s u-

ski rs ty ma s i „mūsų" ir „ne-mūsų" is torija s, į „mu s " ir „n e- mu s" įrėžė s w 1-

vavo is torikai, publ icis tai, visuomenės veikėjai Egidijus Aleksandravičius,
Alfreda s Bumblau skas, Leonidas Donsk is 10J.t, Marcelijus Mar tina itis, Pr a-

kiai p eržengiam u s plei štu s i lietuvių savimonę. Įvairios kontroversijos

n as Morkus , Arnoldas

dėt

Piročkinas, Rimvydas

Va latka, Linas Vildžiūnas,

holokau s to ve r tinimo ky la ne dėl kažkokio u žs ispy rim o, blo g o s valios, ta-

Irena Veisaitė, Saliamona s Vai nt rauba s, Rimanta s Vanagas , Ma rka s Zin -

čiau dėl to, kad ta i sun ku suderinti su lietuvi t\ ide ntit eto istorinės atminties

geris ir daugeli s kitą

idealais . 1026
Pastarojo meto publikacijo s laikraščiu ose ir ž urnaluo se, straip s-

Lietuv a, kurioje v ie tos žydai lit vaka i gyvena nuo Vytauto Didžio jo

niai , di sk u s ijos ir net recen zijos , a tnešė daug faktų apie holokaustą ir

laikų, kurių kultūra tarnavo

lietuvių

deramą val stybin i dėmesį žydų litvakų kultūros išs augoji mui . Lie tuv oje

ir žydt \ sa nt y kiu s, aiškiai parod ė, kur s lypi ilgam e tis s unkiai iš-

painiojamo

nesutarimo

V. Reka š ius , o ypatingai
kritikavo

pa vyzdži u daugel iu i pas a ulio žydų, skir ia

akmuo . Išeivijoje Liūtas Mockūnas 1 027 , Zenonas

ve ikia Val styb ini s žydų mu ziejus, Respublik os Pr ezide n tas turi sp ecia lq

Saulius Sužiedėlis

patarėją žy dt\ reikala m s (prof. Ju lius Šmulk štys), nuo 2000 m. sa u sio Liet u vo s URM istei g ta s ambasadori a u s yp a tingiems paved imams sa nt yki ams

neigiančias antižydišką

apologetinę LAF ' ui ir Laikinajai

1028

savo darbuose

iš esmės su-

ve iklos pu sę Juozo Brazaičio

1029

,

gana

vy ria u sybe i Adolfo Damu š io 1030kn ygas,

ku riose m aty ta ir įžiūrėta tik poz ityvioj i s ukilim o pusė, lietuvių tauto s nusistatymas gyventi savarankiškai.

Apie skaud žiąsias to la ik o tarpio probl e-

mas, ypatingai žydų klausimu , bevely ta knygose nesakyti

n e i žo d žio. Lie-

tuvoje , pa si re mdam as tyrinėj imais, se nu os iu s s tereotipu s žy dų va idmens
k lausim u ir tragedi jos ty rimais ėmė gr iauti istorikai Liudas Truska 1031, Va-

s u pasaulio

žydų

bendru omen e postas, 2000 m . birželi darbui i Liet u vos

ambasadą Va šington e pask ir ta pirm oji žydaitė - Liet u vos diplomatė Dina

Kopilevič. Žydų reika lams didelį dėmesį skiria dauguma Lietuvos vals tybinių institucijų, dau

g puikių iniciatyvq įamžinant litvakų istorijos m omentu s

siūlo

vie tos savivaldybės, įvairios ir ga usios

visuomeni nės o rganizacijos

bylų

tyr im o klaus ima i jau yra tapę Lietuvo s ir JAV bei Lie tuvos -Izra elio

.

H oloka u sto padarinių, i sto rinės tiesos saky mo , karo nusikaltėliq
Virgilijus Savukynas . Apie istorines atmi ntis ir tapatybes // Šiaurės Atėnai
(Vilnius). 2000 m. rugsėjo 30 d. Nr. 36.
,.,, Liūtas M ockūna s. Vienos knygos recenzijos istorija / / Akiračiai. 2000 sa usis,
Nr. 1; Liūta s M oc kūna s. Prie lietuv iškojo fašizmo ištaktĮ // Akiračiai. 2000
vasaris, Nr. 2; Liūta s Mockūna s. Knygos „Lithuania against Soviet and Nazi aggression" keliai ir klystkeliai // Aki račiai . 1999 lapk rit is, Nr . 10 (314); 2000
sausis, r. l.
10
" Saulius Sužiedėlis. Penkiasdešimčiai metų praėjus : lie tuvi ų taut os sukilimo ir
Laikinosios vy ria usybės istorijos interpretacijų disona nsai / / Metmenys. 1991
Nr. 61, p. 149-172; Saulius Sužiedėlis . 1941 metų su kilimo balto sios dėmės //
Akiračiai.1991 spal is Nr. 9, lapkr itis, Nr. 10, 1992 sausi s, Nr.l; Sauli us Sužie·
dėl is. Recenzija, pavirtu si poleminiu straip sniu (apie faktu s, jausmus, okupacijas ir kolaborantus) / / Akiračiai . 2000 gegu žė, r. 5.
1029
Juozas Brazai tis. Vienų vieni . - 577 p .
JOJOAdolfas Damušis. Lithuania aga inst Soviet and Naz i aggressio n. - Chicago:
The American Foundat ion for lithuan ian Research, Inc., 1998. - 342 p.
'"'' Svarbiausias jo darba s bū tų: Liuda s Truska . Ir atlei sk mum s m ūsų tėv ų bei
senelių nuodėmes. Apie holokau s tą Lietuvoje 1941 m.// Kultūros barai. 1999,
Nr. 5, p. 62-65; Nr. 6, p. 55-58.
1026

ca

dvi šalit\ santykit\ objektu. Lietuv ai siekiant int egruo tis į transatlantinę sau -

Valentinas Brandišauskas. Siekiai atkurt i ... , taip pat jo sudarytas dokumentų
rinkinys „1941 m. birželio sukilimas", kiti straipsniai, kuriuos minėjome šiame
darb e. Svarbus taip pat: Valentinas Brandi šauskas. Lietuvit\ aktyv istų fron·
tas, Laikinoji Vy riausybė ir žydų klausimas/ / Lietuv ių-žydų santykiai. Istoriniai, teisiniai ir politiniai aspektai. Praktinis seminaras-diskusija. Stenograma. 1999 balandžio 23 d. - Vilnius: LR Seimas, 1999, p.17-21.
10" Arūnas Bubnys. Lietuviq karinės policinės stru ktūros ir žydt\ persekiojimas / /
Li etuvių-žydų santykiai. Istoriniai, teisiniai ir politiniai aspektai . Praktinis
seminaras- diskusija. Stenograma. 1999 baland žio 23 d. - Vilnius: LR Seimas,
1999, p.21- 24.
1°"Leonidas Donskis paskelbė plačią s tudiją apie filosofą A. Maceiną, tame tarpe
jo pažif1ras, veikusias LAF'ą: Antanas Maceina: doktrinin is intelektualas XX
amžiaus lietu vilĮ kultū roje // A kiračiai . 1997 balandis, r. 4; Leonidas Dons•
kis. Dar kartą apie Antano Maceinos socialinę filoso fiją / / Akiračiai. 2000
sausis, Nr. l ; jau minė tas straipsnis „Ar imanomas lietuviq-žy dt\ dialogas"//
Akiračiai. 1998 gegužės mėn. , Nr. 5.

1032
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gurno sistemą, tapti pilnateise ES nare, šalies vidaus ir užs ieni o p oliti koje ir
toliau skiriamas dideli s dėmesys šia i problemat ikai , kadan gi nesėkmingas
šių klausimų išsprend imas, nebaudžiamas antisem it izma s ar jo apraiškos
integraciją komplikuotų. Tai svarbu, bet sva rbiausia tu os klausi mu s išsiaiškinti mum s patiem s, dabartin ei Lietuvos visuomenei ir visai ne dėl to,
kad mus „spaud žia" užsienio žydų orga nizacijos.
Kalbėdami ir rašydami, turime prisiminti , kad yra ir Liet uvos žydų
bendruomenė, tiesa, labai maža ir vis tolyd žio mažėjanti, o dėl gausios
emigracijos i užsieni ir senėjanti. Ji labiausiai pri simi ntina , ir, sa kyčiau,
visų pirm a prisimintina , nes be bendrų visiems Lietuvo s gyventojams pro blemų, ji susid uri a su specifinėmis, todėl gali jausti nep apr as tai did eli diskomfortą dėl v isuomenės neatidumo , nejautrumo ar net pasi taikančio antisemitizmo apraiškų. To negalima leisti, nepaisant to, kad žyda i turi visas
saviraiškos laisves, religinio ir kultūrinio gyven imo sferose prakti škai neribotas galimybe s, dėl to, kad žydai yra svarbi istor in ė mažuma , turinti gilias
ir gražias tradicijas , kad paprasčiausiai to nenu sipel nė, o dėl holokausto
padarinių mūsų žemėje, dėl d i delių praradimų nepaprastai jautri . Juk Lietuvos žydų bendruomenė visuomet norėjo gerų santykių su tautine daugu ma ir siekia visai nedaug, kad be išl ygų būtų pasmerk ti holokaust e dalyvavę lietuviai , kad teisingai taptų nubausti talkininkai , nereabilituojami tie,
kurie jau yra buvę nubausti, kad būtų atstatytas istorinis teisinguma s. Žinoma, kartais tarp mūsų ir žydų pasitaiko skirtingas praeitie s vertinimasapie tai jau kalbėjome, ir tai vėlgi siejasi su holokausto problema. Nesinorė
tų sutik ti su liūdna jau i Anapili išėju sio Lietuvos žydo, teisininko Jurijaus
Bluvšteino išvada , kad „rad ikaliau siai Lietuvos žydų tautinės mažumos
problemų raizginį išspręstų ir, matyt , išspręs laipsni škas tos ma ž um os išnykimas. Regis, to ilgai laukti neteks ". 1035
Žydų gyvenimas Lietuvoje tebesitęsia . Litvakų kultūrinio paveldo
puoselėjimas, domėjimasis žydų tauto s istori ja ir pa sieki mai s, holokausto
aukų pagerb imas, Lietuvos žydų kultūrinės veik los pal aikymas, istorinio
teisingumo atkūrimas -ne tik svarbus lietuvių visuomenės dvasinių vertybi ų formavimui, bet ir Lietuvos demokratinės valstybės kūrimui, taip pat
sėkmingam Lietuvos užsienio politiko s uždavinių įvykdymui. Bet kuris neapsižiūrėjimas, nedėmesingumas gali atimti iš mūsų sunkiai įgytus draugu s
10
"
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Amerikos žyd ų komi tete (AŽK, arba angli škai A111
ericn11Jewis/zCommittee),jo
savara n kiškame padalinyje B'nai B'rith, Ant ide famac ijos lyg oje, su kuri omis sėkmingai bend radarbiauja ma. JAV Kongre se didelė narių grupė domi si
šiais Lietuvos žings niai s. Lietu vos da rbai ho lokau sto šv ietim o srit yje, ta isant įstatymus dėl karo nusikaltimų, Lietuvos Katalikų Bažnyčios par eiškimas sudarė bene pirmą kartą po nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. pa lankią situaciją i šsp ręsti bu vusi us nes utarimu s su žyd t\ tauta , litvakų
paliku on imi s. Lietuviq ir žydų atviro d ialogo užmezgima s, geri santykiai
su žydq organizacijom is, Izraelio val stybe yra sva rb us Lietuvo s užsien io
politikos uždav in ys.
Situaciją demokratijos labu i palankiai veik ia didėjan tis visuomenės domėj imasis žydų gyvenimu ir katas trofa, tuo, kas prieš pusę amžiaus
vyko Lietuv oje, reišk iama pag arba aukoms, jq padar ytiems darbams. Pasirodė esančios visai nereikalin gos, nevaisingo s ir nepriim tinos abiem pusė ms genocido „simetri jos" bei „dviejų genocidų teorijos" . Holokau stas buvo unikalus reiški nys, kaip išimt inai prieš visus žydu s nukreipta nacių
vykdy ta politika. Vertinan t žydų gyvenimą nepriklausomoje Lietu voje 19181940 m . teisingai pastebima , kad Lietuvos žydq padėtis buvo kur kas geresnė, jeigu lygin sime su šalimis, kuriose antisemitiz mas buvo akivaizdžiai
stipresnis - Lenkij oje, Rumunijoje. Klausim as dė l l ietu v ių dalyvavimo h olokau ste api mti es tik pradė tas nagrinėti , yra galutin ai ne ištirtas- tad reikė
tt\ vengti apibendrina nč ių išvadt\ , kol nebaigt i istoriniai tyrinėji mai, talkinusių žyd q genoc id e lietuv iq skaičiq ivardijimt\, ypatin ga i nurodant
konkr e tybes, kad žydq žudym e da lyvavo „ke li", ,,keli šimtai", ,,d videš im t
trys tūkstančiai!.' liet uvit\ talkininkt\ ir panašia i. Jau dabar iš paskelbtų
faktq aišku, kad žudynėse dalyvavo ne vienas tciks tan tis lietuvių 1036 , nekalbant apie žyd q areštus, transportavimą, kurį vykdė lietu vi t\ po licija ir
v ietinė admini stracija , keli policijos batalionai , vienaip ar ki taip it ra ukt i i
akcijas prieš žydu s.
Nete ising a bfitų vartoti apskritai „žydq" sąvoką, kalbant apie sovietų ivykd ytus nusikaltimus lie tu viq tautai 1940- 1941 m. Nus ikalto Lietu vai ir lietu via ms pa vie niai asmenys žy dai, sovietq politikos irankiai , u ž

,o„Sauliu s Suž iedėlis. Avrahamo

Torio Kauno getas : diena po dien os. Kn.: Avra ham Tor y. Kaun o getas: diena po dienos . - Vilniu s: Mok slo ir en ciklopedijt\
leidybos in stituta s, 2000, p. XXX.

Jurijus Bluvšteinas. Kelias j dialogą, p. 90.
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tai jie gali bftti smerkia mi ir trauk iami bau dž iamojon atsakomybėn. Lygiai
taip pat nepriimtinas ir kolektyvinis lietuvių kaltės ve rt in imas u ž nu sika ltimus, nes žudynes vykdė individai kaip naci t\ politik os Lietu voje jran kiai.
Kolektyvinės moralinės atsakomybės pr incipas yra kas kit a, kolektyvi nė
kaltė yra istoriškai klaidin gas pa sakymas. Kaip minėjo sav o kalboje Izr aelio nepriklausomybės minėjime V. Land sbergis, ,,dėl to, kas jvy ko su Lietuvos žydais, kai nebebuvo Lietuvos va lstybės, atsak ingi tik žmonės, dalyvavę nežmoniškuose nusikaltimuose [ ... ] Nusikalsta ne ta ut os. Ir taut os
yra pasaulyje ne tam, kad nekęstų vienos ki tų, ka riautų tarpu savy je arb a

Sva rbu s faktas yra daugelio lietuvių daly vav ima s gelbėjant žy du s
karo meta is, rizik uojan t sav o ir savo šeimų gyvy be, ji būtina tol iau tir ti, juo,
kaip nepapras tai ta uriu, pasiaukojamu pavy zdži u d id žiuotis; ir nėra dėl
ko teisint i žu dikt 1patrio tiniai s sumetimais, neva ta i nekaltai puolami lie tuviai. Juk daug um a žyd ų buvo įtakojami si onistinių ir kitų ideologijų- komunistai suda rė mažumą žydų tarpe , todėl klaidi nga tvirtin ti, kad visi žyda i simpa tizavo SSRS ir la i kės i kom u nisti nių pažiūrų.
Išeiv ijos lietu vi ų rašy tojas Jurg is Jankus, apibendrinęs pa sitaikančias užga ul ias pastabas abie m tautoms, atsidūrusioms dviejų d iktatūrinių
režimų m ėsm a lėje, taip rašė:

kerš tau tų". 1037

Neteisinga teigti, kad žyda i nenori ma tyti savo kla idtj , paklydimt\ ,
egocentr izmo. Prof. Aleksand ras Štroma s, likęs gyv as Lietuvos žyd as, iki
pat savo mirties 1999m . JAV dėstęs politinius m okslu s Hil sdalo kol ed že,
rašė, kad turime abipusių skriau dų. ,,Antisemiti zmas toks pat kraupu s kaip
anti vokiškumas, antilenkiškum as, antilietuvi škum as. Kaip vi si priešdėliai
,,ant i", reiškiantys pr iešišką nusis ta tymą . Tači au būtume netei sūs, ap simesdami, kad bet koks antisemitizmas -v ien ki!lj tau!lj pri etarai bei fant azija ir nei visiškai, nei iš dalies neatspindi tos perdėtos reakcijos į realų
blogi, kurie kai kurie mūsų tikrai esame pada rę. Kaip žyda s, aš turiu atmesti jsitikinimą, kad mes, žydai, visad a buvom e tik nekalto s ir bejėgės ki!lj
tautų blogo elgesio ir neteisybi ų aukos, mes turim e pripa žinti tikra s savo
kaltes, pavyzdžiui: tam tikrą nej autrumą mūsų tė vyna iniams iškylančioms
rimtoms problemoms; egocentriškumą, kai, siekd ami savo tikslll, nepa sidomim, kaip jų igyvendinimas atsilieps kitų žmonių interesam s; lengvabūdiš
ku m ą, ne kartą suk laidinusi m ūsų tautiečius, jpratu sius galvoti, jog kas ger a
žyda ms, bus dar geriau kitoms tau toms. Per d aug mūsų, vad ova ud amie si
tokiomis nuostatomis, jsijungdavo i visokias revo liucijas bei ardomąsia s veiklas, keliančias grėsmę šalių, kuriose gyvenome, vienti sumui ir netgi egzistencijai. Dėl viso šito turim prisipažinti klydę. Turime visiems laikam s supra sti,
kad tautų, su kuriomis gyvename, pralaimėjimai ir p ra radim ai - taip p at ir
mūsų pralaimėji m ai ir mūsų laimėjimai; ir kad, lemiant istorijai , laimė ar
nelaimė, sud arome viena visetą ir turi me atitin kamai galv oti ir elgtis." 1038
"" Šiaurės A tėnai (Vilnius) . 1990 m. s pal io 10 d ., N r. 36. P. 2.
Dr. Aleksa ndras Shtro mas. The Jewish and Gentile Expe rience o f th e Holo cau s t: A Personai Pers pective. Ass ump tion Col lege Elevent h An nu a l Rabbi
Joseph Klein Lecture. 10 April 1989 // Tek stas lietuv iškai: LŽŽ 13, p. 458.
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,,Lyg lietuvių na ikinim as bū!lj tebuvęs tik žydq sąmokslas, o žydų
tik pačių lietuv ių p lanas. Kal tint ojai užmir šta stab telėti ties vie nu papra stu
/ klausimu: a r ma ža taut a ga li įtakoti ją užgrobusios didelės galybės pla nus?
Juk ru sai, užimda mi Li e tu vą, a tsinešė savo planus , o vokiečiai savo, ir niekas, nei žydai, nei lietu viai neturėjo jėgos jų suspend uoti ar ne t mod ifikuo ti
<...> O kad tu o metu žy dai Sovietq Sąju ngoj buvo gana dominuojantis elementa s, ant j ų p eč ių vo kiečiai ver tė d vigubą naštą: ka ip ne arija ms ir kaip
tarpt autinio komuni zmo si mp atika m s. Pirmoji teko todėl, kad tokie b uvo
gimę, ant roji, kad dali s jt\ tauti ečitĮ bu vo žymūs va dai Soviett \ Sąjungoj e
arba bu vo veiklūs komuni stai už jos sienų. Čia už dali ka ltė buvo verčiam a
visumai, lyg iai kaip dabar „veik llls" žyda i ir ne t kai kurie mūsų in telektualai (net ir neint elektual ai) vokiečit\ (naciz/ - A. E.) veik sm us verčia visai
lietuvi ų tautai " _io39
Reikia stiprinti Lietu vos Preziden to jkur tos Tarptau tinės komi sijos
nacit\ ir s ov ie tų nu s ikal tim ams tirti fin ansavimą, kuri atsakyt q i didžia u sias kontro versijas kelianči us kla usimus , reikia vyk d yti nacionalinę Lietuvos holokausto šv ie tim o programą, skiria nt dali ir valstybės finansavi m o
jos įgyvendinimui, paru oš ti žydtĮ vis uome ninit\ organizacij q turto grąži ni
mo įstaty mą, Lietu vos poz icija buvo išdėstyta 1995 m. balandžio 20 d . Lie tu vos URM pareišk ime dėl turt o grąžinimo ir kompe nsacij q užsienio valstybiq piliečiams, kad tai bu s pa dary ta Rusijai ir Vokie tijai atlygi nus padarytą

1038

1039

Ju rgi s Jan ku s. Kalt ini mai ir ap s ikaltinima i / / Drauga s (Chicago) , 1979 m .
sa u sio 27 d. (kul tū rin i s pri eda s).
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„OPUSIS

žalą, grąžinti

žyda ms Lietuvoje jų turėtas nuo savy bes. Atrodo, kad šian dien tai nerealu ir ieškoma kitokių būdų. Turt o g rąžin i mo klausimas nėra
vien Lietuvos vidaus dalykas, tai daryti ska tina ir tarptautinės organizacijos, atskiros valstybės.
Lietuvių tautos savig arb os reikalas yra rūpestingai tvarky ti žydų
istorines kapines ir masinių žudynių vietas; sutvark yti Panerių ir Kauno IX
forto memorialus, ypatingai lankomus turistų ; opera tyv iai reag u oti i an tisemitines aprai škas visuomenėje, jas ry žtin gai pasmerkiant.
Pagal Lietuvos jstatymus žudi kams nėra senaties termino, jt\ tei sinimo neturėtų griebtis politikai ar visuomen in inka i, nes kaltę priv alo jrodyti
teismas. Dar keli metai ir karta , kuri matė holokaustą, nebegyvens su mumis, jaun esniaisiais . Trūkstant daugybės gyvų nu sika ltimų liudininkų, stokojant reikiamų dokumentų , net ir dabar tęsiamos jtariamų karo nu sika ltimais asmenų paieškos, įtariamų karo nusikaltimais asmenų kaltum o ar
nekaltumo klausimu s ne di skutuo jan t dvišaliuose diplomatiniuo se santykiuose, spaud oje, o išsprendžia nt teismo keliu. Tik tei sma s gali pasak y ti,
kas kaltas, o kas ne -m es, lietu viai, turime būti stiprūs ir n ebijoti nei tauto s
didvyrių šlovinim o, nei pri simint i savo istorijos „gėdos lapų " .
Visuomenėje vis geriau suprantama Lietuvo s žydų netektis ir skausmas, visos Lietuvos netektis dė l savo piliečių žyd ų praradimo. Tai teikia
vilčių a teičiai, kad išsiug dysime toleranciją, pakantum ą kitoki ems , gal sunkiau supra ntam iems, atsikratysime senos mitologijos, kitokių negu mes demonizacijos , stereo tipų. Egidijus Aleksa ndravičius 1999 m . pastebėjo, jog
,,kol nepradėsime norma liai ir atvirai apie holokaustą kalbėti , tol nei še lektrinsim situacijos. Kaip Lietuva yra tapusi simboliniu holokausto jvai zdžiu, ženk lu, negyjan čia ža izda, ant kurios nuolat užpilama druskos, ta ip
Lietuvo s viduje holoka usto tematika yra tapu si nesant aikos akmeniu. Nes
ir šiaip nelabai šneki , nelabai polil og iška v isuomenė poliarizuoja si būtent
šiuo klau simu. Bet juk nejmanoma išu gdy ti tolerancijo s viena i, atskirai paimtai temai ar įvykiui. Apskritai ne m okama nei išdėstyti, nei išklausyti argumentų, neįstengiama su vok ti, kad vie n os absoliučios tiesos nėra, yra tik
ėjimas į tiesą, nu oširdžiai ste ngianti s kuo daugiau suži noti. Iša nkstini ai
vertinimai užke rta kelią pažinimui. O nenoras ži noti blokuoja norą s usikalbėti " . 1040 Ta situa cija pozityviai pasi keitė.

"'°EgidijusAleksandravičius. Nenoras žinoti blokuoja norą susikalbėti / /

1

ros barai, 1999,Nr. 12, p. 56.
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Kol kas dar nėra radi kalesnių lietuvių, o neretai ir žydų, suvokta , jog
1940- 1944 metų istorijos mėsmalėje ir tarp lietuvių, ir tarp žydq jq pačių
viduj e, o kar tais ir tar pusavyje vyko ne tik ideologiniai d isputai ir pr itarimas vienai ar kitai ideolog ijai, bet ir kolaboravimas su nacizmą arba komunizmą a tn eš usia is ok upa ciniais rež imais, kurie stengėsi žūtbūti nai ras ti
talkininkų tų ideolog ijų įgy vendinimui. Jei oku p antai nebū tų vykd ę geno cido , tos id ėji nės s impatijos ar antipati jos būtų pas ibaigu sios a tsišaukimais, straip sniais, knygo mis ar net konferenci jom is. Tačiau kolabo ravimas
su toms ideologijom s atstovavusiomis vals tybėmis - nacių Vokie tija ir ko mu n i s tų SSRS, jų režima is, abiejų okupantų vykdytas nuosek lu s žydų fizi nis naikin ima s ir d alies lie tuvi ų gyventojų naikinimas nepaprastai uža štrin o senu osius da lies žydų ir lie tuvių stereotip us - radikalams buvo lengva
seg t i vis iems žy dams komu nizmo kūrėjų ir puoselėtojų etike tę, o visie ms
lietu via ms - nacių talki ni n kų vardą.
Ta tema 1999 m . pab aig oje-2000 m. pirm oje pusėje nemažai pasisakymų skelb ė „Vals tiečių laikraš tis", o 2000 m. rudenį vi są ser iją antižydiškų s tra ipsnių, net an on iminil\ au torių rašytų, pask elbė „Lietuvos Aidas",
kuriose kves tionuo tas nusikaltėli ų žmogiškumui ka rin ių nus ikaltėli ų teisinio persekiojimo būtinumo klausimas, žydai kaip tauta kalt in ti marksizmo su kū rimu ir jo p rakt ika, komunizmo platin imu Lietuvo je, Lietuvos so vietinimu, pa raz ita vi mu, ragina ma net organizuoti ta rptautini tr i buno lą
nagrinėti žydų nu sika ltimu s žmo nijai. Tą pačią sp alio 18 d ieną Lietuvos
ministras p irmin ink as Andrius Kubilius pasmerkė tokias p ublikacijas , pažymėdam as, jog laikra štyje „tarsi atgimė 1939 m. nacis tinė frazeologija ,
tar si pub likacijq au to riai nežino tq naciq okupacijos meta is skleistų antisemiti zmo idėjų ir tragiš kų tokios politikos rezu ltatl\, ka i buvo beveik vis iškai
sun aiki nta tai ki Lietu vos žydq bendruomenė, kai bu vo iškilęs pavo jus ir
pačios lietu vi ų tau tos gyvasčiai". Premjero įsitikinimu, ,,Lietuvos Aid o"
pozicija, ,,skle id žia nt žyd q tautą žeid žianči u s, jos sudėtas aukas ignoruo jančiu s be i skai tytoju s prie ~ šią tau tą kiršinančius pa skvil ius, tikr ai neatspi ndi lietuvių tau tos pozicijos". A. Kubilius reiškė vil ti, kad „ksenofobiniq , jud ofob ijos bei ant ise mit izmo kupi m1 publikacijt\ au tor iams ir
skel bėjams nepavyks apkartin ti gerėjančil! lietuvit\ taut os ir žyd t\ bei Liet uvos ir Izra elio sant y kil( ir pakv i etė tokia s publikaci jas įvertinti žiniaskla idos sav ireguliaci jos ins titu cijoms bei teisėsaugai.
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Prezide ntas Valdas Adamkus taip pat pasmerkė minėtas publikacijas. Valstybės saug umo departamentas pranešė pradėjęs tyrimą, ar minė
h1ose rašiniuose nėra jstatymais uždrausto tautinės nesantaikos kurstymo,
laikraščiui iškelta byla.
Pasitaiko balsų, segančitt visiems lietuviams nacionalistų, pronaciškos tautos vardą. Tokie autoriai, ypatingai buvę aukšti sovietiniai pareigūnai, ,,nežydiški žydai", dabar jau gyvenantys už sienyje , da žniausiai Vakarų valstybėse, pasidarę neva tai žyd t! tautos patriotais, tyčia žem ina
lietuvių tautą ar jos pastangas siekti laisvės ir nepriklausomybės ir geriausias to pav yzdys būtų Aleksandras Slavinas 1041 , apie kuri JAV istorikas
Alfredas Erichas Sennas rašė, kad jis turi gilesnę neapykantą lietuviams
nei kai kurie kiti žydų autoriai, vadi na lietuvius „pigmėjais" ir aiškiai save
laiko intelektualiai pranašesniu už tuos lietuvius, kurie nesutiko su jo nuomone. Jis vadina save žydu, nors buvo daugiau nei lojalus sovietų valdžiai.
A. Slavinas, kaip neretai ir Dovas Levinas, Aba Gefenas retai kalba apie
lietuvius kitaip nei menkinančiai, padėjusius žydams lietuvius vadindami
tik „pasaulio teisuoliais", bet jokiu būdu ne „lietuviais" .1042
Likusiems gyviems Lietuvoje žydams sovietmečiu LSSR, kaip ir lietuvi ams, laikantis socializmo šablonų, ideologinių reikalavimų ir praktikos, lietuviai patriotai, pokaryje kovoję su ginklu prieš okupacinj sovietų
režimą, sovietų propagandos buv o juodinami ir vadinami ne tik buržuaziniai s nacionalist ais, bet ir vokiškųjų fašistinių okupantų nepribaigtais pakalikais arba tiesiog banditais. Šis stereotipas, kuris kairiųjų pažiūrų Lietuvos žydams buvo geriausiai suprantamas ir daugeliu atveju netgi
priimtina s, nepagrjstai juodina partizaninę lietuvių kovą prieš sovietus
pokario metais. Todėl senų stereotipų, grindžiamų net ir mūsų dienomis
keliais faktais, ilgaamžiškumas nėra stebėtinas. Todėl čia didelę svarbą
turi ir turės švieti mas , istorija, mokslinė ir populiari literatūra apie tuos
dalykus .
Lietuvos žydų kultūrinė veikla, jų gyvenimo Lietuvoje istorija paliko dideli ir dar m enkai ištyrinėtą paveldą. Kadangi susidomėjimas juo kyla
ne tik užsienyje , bet ir šalies viduje, juo domisi jvairių sričių specialistai.
1041

AneKcattnp Cnaa11ttac. ru6cm, n 0Mnc11.3anucKH 0•1cnunua. - Tel Aviv: Ivrus,
1997. - 447 p.

°' AlfredErichSenn.Kreivų veidrodžių karalystėje// Akiračiai, 2001m. gegužė,
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S. Atamuka s savo knygoje „Lietuvos žyd q kelias" 1043 iškėlė idėją su kurti
Lietuvos žydti kultūrinio dvasinio paveldo tyrinėjimq koordinavimo ir kaupimo draugiją, kur ios branduol į ga l ė tq sudaryti Lietu vos istor ijos in stitu tas ir Valstybinis žy d q muziejus. Pritardamas šiai idėjai, siū lyčiau galvoti
pirmiau sia ap ie žydų istorijos tyrimo centro jkūri mą. Jis nebūtinai turi būti
didelis, tačiau tokio centro Lietuvai reikia . Jidišo studijų centro atidarymas
Vilniaus universitete 2001 m. vasarą žada tam sėkmingą įsikūn iji mą.
Vienaip ar kitaip, dabar Lietuva priima ho lokausto pasekmių mestą galutinį iššūkį, žinoma, dė l susiklosčiusių istoriniq aplinkybių pernelyg
vėlai, kuo met daugybę tokio pobūd žio klausimų kitos tautos išsprendė net
prie š keliasdešimt metą Teisybės vardan, gal tai ne t ne žydams, o mums
patiems svarbiau, ar pa vyks valstybei ir visuomene i išspręsti tuos klausimus , kurie yra seniai iškilę ir reikalauja apsisprendimo - ar mes link ę pripažinti ir apgailestauti dėl lietuvi ų tautybės asmenų - naciq talkininkų neteisybiq, smurto prieš žydų tautą? Ar tikrai suvokiame natūral i u ir teisė
tu esa nt reikala vimą grąžinti turtą tiems, iš kuriq viskas buvo pagrobta? Ar
turim e jėgų pr ipažinti kelių tūkstančių žud i kų nusikaltimą, juos negailestingai įvertindami, ar pakankamai gerbiame žudynių aukas, jq atmin imą,
ar mokame įvertinti jų padar ytus gerus da rbus Lietuvai? Ir pagal iau - ar
dar iš tiesų XXIšimtmetyje tebesame senų stereotipų, mitologijos apie mum s
amžinai kenkiančius žydus ne laisvėje?

Išvados
Nepalankiame tiesai istoriniame fone ir vyko lietuvių spaudoje diskusija apie holokau s tą, žydq ir lietuvit\ santykius, a tsakomybę, nepakantumą, lietuvių ir žydt\ tautose susida riu sius ir nelengvai įveikiamus stereotipus, skaitančiai vis uomenei gilinantis į pačius ska ud ž iausius mūsq
istorijos klaus imu s. Kai istorikas Alfredas Bumb lauskas rašė, kad „lie tuvit\
istorinę sąmonę labiausiai nulemia tėvelit\ ir močiučit\ pasakojimai, o ne
istorikq dar ba i" 1044 , atsako.moji replika jam labai konkreti - mū sų istorikt\
darbai apie žydų žudymą Lietuvoje dar tik rašomi , vyks ta studijos, ty rimai .
IMl
10
"

Solomonas Atamukas. Lietuvos žyd11 kelias, p. 196.
Alfredas Bumblauskas. Brandi tauta sugeba žvelgti i pasauli ir kitos tautos
akimis // Lietuvos rytas. 1999 0619 , Nr. 141.
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Jaunajai lietuvių kar tai, karo nemači usia i , šiandie n sva rbu žino ti
suprasti žydų jausmu s ir išgyve n im us bei žyd ų tau tos ka tas trofą,
Lietuvos p raradimą, neteku s gausios žydų bendruomen ės. Dažnai ne t pamirštame, kad Lietuvos žydai, taip brut aliai išž udy ti, buvo naikin am i vien
tiesą,

tik dėl to, kad jie buvo žydai, pa m irš tame, kad mūsų žyd ai bu vo Lie tuvos
pi liečiai, kad bruta liai nutraukt os gyvybės, kur ios galėjo gy ve nti , dirb ti,
kurti ir džia ugtis gyve nimu , nek albant jau ap ie tai, kad dėl holoka usto netekome labai gabios, produkt yvios dau gelyje gyve nimo sričių be ndruom en ės ir kad tai geroka i nusmukdė kra što ekonomiką, finansus, muziką, kul tūrą. Pamirštame, kad nepagarba nu žudytiems yra peilio pjūv is išlikusiems
gyviems, o mūsų atjau ta, gilus ka tastrofos supra tima s, jos žinojima s, moralinė atsa komybė už tai, ką jvyk dė kolaborantai su n aciai s, yra ir bus tai, kas
leidžia tautoms gera i sug yve nti ir kurti bendrą gyven im ą.
Knygos pradžioje kėlėme sva rbius klausimu s, i ku r iuos atėjo laikas
paband yti suformu luoti atsakymus.
a) Lietu vių ir žydų santykiai, kaip dviejų gret a gyvenančių tautybių,
XIX amžiaus antr ojoje p u sėje apibūdin tini kaip kai m yniš ki, gero sugyvenimo, kur bu vo da ugiau bendra darbiavi mo nei konflik tų, tačia u abiejų savi tum ai talpin o savyje ir ats kirą religinj gyvenimą ir jo pagi mdytą abipu sj
užd arumą. Žydų un ikali, istorijos di ktuoj ama sa vo tiška socialinė padėti s,
tarpinink avimas tarp absoliu či os dau gumos lie tuv it1-va ls tiečių ir vald žios,
dvarininkų ir rink os valstiečių produk tams, gimdė ir jta ru m us, n esut arimus, konfliktus, tačiau visi jie bu vo sprendž iami ir išsprend žiami. Kylantis
lietuvių verslo sluoksnis tačiau buvo pa vydu s da ugumai žydų pr ekybininkų, verslininkų ir gviešėsi stumti žydu s konkurencinėje veikloje iš trad iciškai žydų monopolizuotų ekonomikos sričių .
b) Žydas turėjo a tskirą vietą lietuvių valstiečių kolektyvinėje sąmo
nėje - jis neb uvo nei bajoras, nei dvari ninkas, nei va lstietis. Žy das buvo
žydas, su savo religija, papročiais, verslais. Jo išskirt inuma s bu vo vizualiai
ryškia usias to meto lietu vių visuomenės ap linkoje. Žydų va rt otos rusų ar
len kų kalbos, silp nas lietuvių kal bos mokėjimas bu vo ta i, kad valstieči us
vertė ma tyti žydus kaip ne savo, o svetimą elementą, nors beg imstančios
int eligen tijos jud ėjimai rad o būdų ir bendr aut i, ir bendr a darbia ut i svarbiausiais jų gyve nimo Rusijos imperijoje klausimais. Tačia u lietuvi ų nacionali nio išsivadavimo j ud ėjime išryškėjo ir a nti sem itinė, gal tiks lia u, anti -
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žydi škoji srovė, m ačiusi žyduose papildomą kolonizacinį (priedo prie rusluoks ni, kur is lai kė savo rankose verslą ir darė lietuvių valstieti ekonom i nėje veikloje visiškai priklausomą nuo žydo-tarpininko.

sų)

c) Neprikla uso moje Lietuvoje žydams iškilo naujos akultūrizacijos
prob lema, kada ngi Lietu vos valstybė, paskelb ta valstybine lietuviq kalba
tapo nauju ba rjeru, k u rį Lietuvos žydams reikėjo iveikti, priimti naują Lietuvos va ls tybę kaip savo. Lietu vos be Vilniaus susiformavi m as su m až ino
žydtĮ svori va lstybėje, dėl to sumažėjo ir Lietuvos vyriausybių dėmesys žydams, nors žydtĮ in telige ntij a da lyvavo ir neprikla usomybės kovose, ir d iploma tini ame front e. Tačiau nuo 1924 m. j LĮ dalyvavimas valstybės val dyme, Seime, savivaldybėse gana minim alus. Žydai neprikla usomybės me tais
pasi ekė savo did ži a usią lai mėj i mą-plačią ir šakotą mokyklų sistemą, ku ri
savo kultūri ne veik la darė Lietuvos žydų gyvenimą gyvą ir pilnak rauji.
d) Lietu vos miestq ir mies teliq lituanizacija , nuo 1927 m. pasireiškusi lietuvi q ve rslo protegav imu tautin inkų politika , stūmė žydų į taką iš
tradiciškai mon opoliniq p ramo nės, pr ekybos, finansq sričiq. Nyko tradicinis žydq šte tl, abiem tau toms mode rni zuojantis stiprėjo abiejq nacionalizmas, ku ris pasi reikšd avo an tižydi škais iniciden tais , kaltinimais, gandais
ir langq da užy mai s ar sumu šimais. Žydams jaučiant ekonominį lie tu viq
ve rslin inkq s pa u dimą au go j ų emigracija į Palestiną ir Pietų Afriką, JAV,
mažas, di rbtinai rib ojama s žydtĮ proce nt as adminis tracijoje didino laisvosiomis pro fes ijomis užs iimančiq skaiči q, o socialinės pro blemos s tip rin o
kairi qjt\ partij tĮ į taką žyd q tar pe, socialinės teisybės paieškos atvedė da ug
žydq jauni mo į pogr ind inę ir uždraustą legaliai veikti kompar tiją, komjaunimą, MOPR'ą.

Aktyv us žydtĮ dalyvav imas LKP veikloje, jq persekiojimas,
nu otaikas policijoje, Lietuvos valstybės saug umo departament e, net tarp dali es patrio tinės lietuviq inteligentijos, daugia u s tu dent ijos ir ypatingai ga usiai- lie tuvitĮ verslininką
e) Lietu vos valdž ia nepriėmė jokit\ žyd us va ržančitĮ priemoniq, išskiriančiq juo s istatymq , taut iniq apr ibojim q, sėkmingai stabd ydavo kyla nčias atskiro se vie tose pogro m ines nu otaikas, slopindavo ant ižy d iškas
priemones, su sidūrimus, propoga nd,1. Tačiau stigo tolera ncijos ugd ymo
pamokt\ visuomenėje, mokyk loje, Ka taliktĮ Balnyčios auklėjamojoje veik lonulėmė anti žydi škas

je. An tise miti z mo a ukščiausiame politin iame elite nebu vo, nes ir elitas, ir
pr ez identas A. Smetona a tmetė ras izmo polit ikos priimtinumą Liet uvai.
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atžvilgiu rodė pakančiausią ir tolerantišką po ziciją. Tačiau
socialinės apačios sluoksniuose buvo pastebimos buitinio nacionalizmo,
pavirstančio neretai agresyviu „išstumiamuoju " antisemitizmu , apraiškos.
ey' aradoksalu , bet lietuvių nacionalizma s sugyveno su st ipriu žydų nacionali zmu , sionistinėmis srovėmis, rengu sioms didelę paramą Palestinoje kuriamiems žydų namams. Visą nepriklausomybės laikotarpi vyko lėtas žydų akultūrizacijos prie lietuv ių procesas, daugiau žydų vaikų
lankė lietuviška s mokyklas, ypatingai provincijoje, atsirado žydq organizacijos ir laikraštis „Ap žvalga ", aiškiai formulavę sugyvenimo ir žydų integracijos i lietuvių visuomenę tikslą.
@ Plačiosiose lietuvių masėse nebuvo zoologinio antisemitizmo apraiškų, tačiau po 1933 m. Lietuvoje pa stebima nacionalsocializmo
auganti
įtaką ir anti žydiška propaganda, kurią per savo agentūrą varė nacių Vokietija - kaimyninė Lietuvai valstybė. Slapti SSRS ir Vokietijos susitarimai,
Molotovo-Ribentropo paktas , sovietinė okupacija, Lietuvos valstybės sunaikinimas, po to vyku si Vokietijos okupacija nulėmė tragišką Lietuvos
žydų padėti - esant Lietuvos nepriklausomybei
toks žydų likimas, kuris
juos ištiko, buvo neįmanomas. Nors prieštaravimai tarp lietuvių ir žydų
jaunosios kartos , konkuruojančių grupiq egzistavo ir galėjo subrandinti
koki nors konfliktą ateityje , tačiau konfliktas būtų sureguliuotas paprastai,
nedramatiškai . Krizės, ultimatumai , okupacijos, ėjimas tarnauti okupantams nulėmė tai, kad tarp lietuvių ir žydų aktyvios dalies nepaprastai
Lietuva

žydų

paaš ~ ~ seni prieštaravimai.
~ Dėl aktyvaus žydų jaunimo dalyvavimo sovietinėje administracijoje, komjaunime , profsąjungose ir MOPR 'e atsirado žydų komunistų įvaiz
dis. Žydų tapat inima s su komunistai s, susipynęs su tradiciniu antižydiškumu, leido na ciams primesti žydų-bolševikų sąvoką, pasinaudojus sovietų
okupacijo s padariniai s, hipertrofuotai ek sploatuojant dalies žydų jaunimo
simpatij as bolševikams ir jų aktyvo, palankaus sovietams, veiklą. Kadangi
lietuvių nacionalistai nepripažino ir nenorėjo matyti plataus lietuvių sluoksnio aktyvumo sovietų administracijoje ir lengva ranka vertė kolaboravimo
kaltę su sovietais vien žydams, lietuvių visuomenėje „žydų re ž imo" są voka, kalbant apie Lietuvos sovietizaciją, lengvai prigijo. Tai sudarė Lietuvos
specifiką nacių atnešroje ir vykdytoje Lietuvoje Galutinio sprendimo sunaikinti žydus politikoje - tokių „kozirių" Vakarų Europoje naciai neturėjo.
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Kova pri eš komunizmą buv o suplakta i žyd ų nai kinimo poli tiką, žudy m o
net akcijt\ išvaka rėse ar jtĮ metu da ly viai buvo įtikinėjami, ka d
žydai yr a bo lševikai , kad visi jie maitino komunizmą, todėl ju os būti na
naikinti kaip Vokiet ijos ir Lietuv os pri eš us ir, nor s ta i bu vo neties a, tiesa
yra ta, jog dali s l ietuvių patikėjo „žy du bolševizmu " .
(_ i) .b\ntikomuni s tini s s ukilima s prie š sovi etu s, organi zu o ta s LAF'o,
jo metu susikūrusieji būriai veikė nacių Vok ietijos na ud a i ir jau in terr eg numo metu jq veikla nacių bu vo pa su kta ir pri eš žy du s . Gink luo tq būriq
atsiradimas pri eš įsiveržiant na ciam s leido Vok iet ijos s pe cda liniam s
(zonderkomandoms) be ypatingų pa stang q sura s ti asmenq, kurie talkino
zonderkomandoms vykdant pirmąsias žydq žud ym o akcija s. Ant ižy di š ka
psichozė, panieka žydams , kerš to tro šk ima s už v isas sovietmečio nelaimes
sudarė gerą dirvą nacių anti žydišk ai poli tikai. Žy dq žud yne s su pl ana v o,
organ izavo, s katino ir vykdė nacių Vokiet ijos specialūs d aliniai. At s kiri
ginkluoti sukilėliq, vėliau prie jų prisidėjus ių asmenų , atkurt os po licijos
būriai su nauja, pronaciška vadovybe , palaipsniui tap o žy d q per se kio tojais - jie kurį laiką buvo reali va ldžia Lietu voje, teroriz av u si v isuom en ę,
vykdžiusi ir areštus, tardymus ir sušaud ymus , padėjusi izoli uoti -are štuoti ir uždaryti i kalėjimus, for tus komuni stine veikla į tartus žy du s . Na cių
karinis-civilinis valdymas pajungė lietuvių biurokrat i nį apa ratą, v i sų p irma policiją ir ba talionus karinio įsakymo būda is pr ieš žydus , nepaklusnumas buvo baudžiamas, nuo lietuvių-baudėjq rankų žu vo d a ug iau kaip pusė Lietu ;:oje nužudytų žydų.
ųj) Masinį žydų žudymą Lietu voje naciai pradėjo be jokio per einamojo laikotarpio, pirmomis karo savaitėmis (Tilžės ges tapo būrys), i akcija s
įveldami ir „sukilėlius", policininkus . Ru g pjflčio-rugsėjo mėnesiai s žy dai
buvo sutelkti stamb esniuose m iesteliuo se, izoliu oti, uždar y ti getu ose. Tačiau Lietuvos žydų žūti nulėmė ne vieto s gyventojų ant isemit izm as (jis tik
apsunkino žydų gelbėjimą), dali es lietuviq įtraukima s į žud ynes, o n aciq
Vokietijos politika.
Lietuviq tragedi ja ta, kad na ciai panaudoj o at sikf1rusias lietuviq
policijo s, saugumo policijos ir vietinės administraci jos a tstov us žy dq izo liavimui ir jq žudyniq paruo šim o ak cijo ms, pačioms žudynėms na udod ami nedideli skaičiq, tačiau paruoštq , prof es ion aliai ir cin iškai žudančiq
civilius gyventojus v ietos talkininkt1-baudėją Žy dt1 naikinimo labui naciai pa sinaudojo nepatyru si q lie tuvit\ p oliti kq bandymą atkur ti val stybi nbūtinybę-

e
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gumą, tuo pa t laiku jau planuodam i lietuvių tautos germanizaciją, didelės
jos dalie s iškeldinimą i Rytu s. N uolai d žiau jan t nacių Vok ietijos po lit ikai,
siekdama nepri k lausomybės atgavimo , LLV aiškiai nepasisakė pr ieš antižydiškas akcijas, nepaskelbė kvie timo pas itra u kti iš tarnybos vietų po licininkams , TDA, savisaugos bata lionams, n etiesiogiai leisdama ju os naudoti nacių poli tikoje. Li etuvių ins titu cijos, t.y. sa viva ld a, liko to taliai nacit 1
kontroliuojama ir faktiškai t apo nacių ad m inistrac ijos da limi , tarnavo Vokietijos reika lams, ta ip pa t prive rstos da lyvaut i ir žydų naik inim e.
k) Persek iojami , apiplėšiami (o ta i buvo vie n as svarb ia usi ų dalyvavimo žud yn ėse motyvų) žyd ai negavo ir to meto nacių Vokie tijos ok upaci jos sąlygomis negal ėj o ga uti viešo jų gyvyb inių interesų gy nim o iš lietuv ių
ad ministracijos, Lietu vos Katal ikų Bažnyči os hie rarchų. Au ko m s tai s ud arė jspūd i, kad visi lietuvi ų vis u omenės slu oks niai p ritar ia ir talkin a n aci ų
politikai žydų atžvilg iu. Stebėtoja i, ku rių bu vo n em aža i, tą jspūd j žy d ams
galėjo tik pa stipr in ti. Eiti i žu dynes veikė jva iri os m o tyv acijo s, tač i a u p agrind inė bu v o žydų tu rto pasi savi n im as, as m enini s p as ip elny m as, auka s
apipl ėšiant, rag inimai naikinti žy du s kai p p rieš u s, neb audži amum as , n acionalistinės ir antisem itinės nu otaiko s .

@Ho lok~u st~~ su kom~ lika~o d_aug_e lio liet~vių _ir ž~dų sa nt y~~u~,
gyvi po p a tirtų ziau rumų 1rba1sy b14 Lie tuvo s zy da1 keliuo se p ar e1sk1muo se kal tino talkinin kavi mu vis us li e tuvių tauto s slu ok s nių ats tov u s, kone visą lie tu vi ų tau tą. Lietuv i ų politik ai DP stov ykl ose po ka ri o me tais
dėl to u žėm ė gy nyb in es po zicijas, lietuvi ų talkinin kav imo n aciam s žy dl\
n aikin im e nei gi mą. Nesa nt Lietu vos va lstyb ės, SSRS vykdyt a vi sų ta utų
suliej imo i vieną sovietinę tautą politiką, holok au sto ign oravim as n eleid o
diskutu o?::t~krosios sit~acijos karo m etais ir svar bi~ ~~1-okau ~to is tor ijo_s
kla usi~ Tik atkū rus Lietu vos valstybę 1990 m., n auJOJI lietuv ių ka rt a p riartėj o pn e savo santyki ų su žyd ais aptarim o, isto rinės ana li zės, hol o ka usto suvo kim o. Tam trukdė ir em ocin gai pri im a mi radikalių Lie tuvos žy dų
o rga nizacij ų užsieny je pareiškima i, ni ekinančiai kaltina n tys v isą lietuv ilĮ
tautą . Palaipsn iui d ialogas rutuli ojos i pozi tyv ia linkm e - Lietuvo s vyr iausybių žingsniai isto rini o tesin g um o, jtariamų nusikaltėlių persekio jimo , žydų Lietu voje istorijos ir kultūros para m os ir h oloka usto a ukų atminim o
įamžinimo linkme, padėjo ge ru s p agr indu s bendr os tra gedijo s su vo kimui
ir nors pa vėluotiems, be t reikalingiems žings ni ams spr end ž ian t ska ud žia usiu s klausimu s.
likę
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m) Au ga nt visuomenės susidom ėjimui Liet u vos ž yd ų is torija, j ų tragiš ku liki mu nevyriausybi nės o rga nizacijos, v isos , ne p aisa n t parti nės prikln uso m yb ės, Liet uvo s vy ria usybė s, n uosek lia i pas isa kyd am os p ri eš anti sem i tizmą, rasi zmą, ksenofobiją ir vyk d yda m os būtent tokią pol itiką,
sud a ro bū tinas są lyga s ats ikrat y t i senųjų, laba i sunk ios ist orijos pag im d ytq st ereot ipq ap ie „žydų k omuniz mą", aukštai įvertina kelių šim tmeči ų
Lietu vos žydq indė l i i kraš to ekonom iką, sv eikatos apsa ugą, prekybą ir
ku l tūrą , reiš kia deram ą pagarb ą narsiems žy d q gelbėtojams. Tarp tau tin is
Lietu vo s be nd rad arbiav imas holokau sto šv ietimo, at min imo įa mži n im o ir
tyri nėjim tĮ srityse leid žia v iltis, kad mūsų jauni ma s gerai su voks tą d id el ę
ne tek ti, ku rią sa vo po litika naci ai ir jų talkin inkai p ad arė Lietuvoje Ant rojo
pasa u lin io karo m etais.
Atėj o laik as m atyti įva irias mūsų isto rijos pu ses, labiau jsikla usyt i i
teig in iu s ir taip pa sitik rinti is to rikų argu men t aciją. Gal jos ir sk iria s i,
o ga l jau s kirias i nebe iš esmės? Sv arb iau sia iš okupac ij ų , h oloka u sto s unkit\ p asekmilĮ yra istorijos pamo kos, kad jau noji karta nepultų tarn auti sve timi ems d ieva ms ir ide alam s, iš m oktų paž inti blogi , a tmestų nea p ykantą
kitok iem s, s kirtin giems, būhĮ to leranti ška.
Filoso fas Leonida s Don sk is, keld amas k l a usi mą , a r im an om as lietuvi q ir žy dq d ialogas , atsak ė, kad tas klau sima s kit ai p reiš kia, ,,ar im ano ma sa u ir p asa u liu i atvira , kri tišk a, vak ar ietišk om is v e r tybė mis ir id eal ais
pag r ista, p o litinėms ir moralinėms sa vo bei pas aul io probl emom s ir n et
tra umo ms jautr i, K i tą ne atmetant i ar izoliuojant i, o mėg inanti su pr as ti m od ern ioj i lietuvi ų kult ūra? Tikiu, kad taip . Tiesą sak ant , klausi m o „a r imanom as lie tu viq ir žyd lĮ dia loga s?" kėl i mas ir svars ty ma s niek o dau gia u ir
ner eiš ki a " .1045

žyd ų

1"" 5

Leonida s Donsk is. Ar įm a nomas lietu vit\ ir žydtĮ d ialogas? / /
cago), 1998 m. gegu žės mėn ., Nr . 5.
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ir iš kairės ėjo 16-ta ir 18-ta armijos, g reitai verždamasis pirmyn, užėmė
ties Ostrovu ir Pskov u pasiekė senąsias rusq žemes ir iš čia toliau

visą Latviją,
skverbėsi

PRIEDAS NR. l
SS Brigadefiurerio F.W. Stah leckerio raporta s apie operatyvi nės grupės A
(Einzatskomando A) veiklą Lietuvoje ir Latvijoje iki 1941 m. spa lio 15 d.

Operatyvinė grupė

karininko iš vadovybės grupės, tapo „švent uoju mirties keliu". Tolesnis se nqjų
Rus ijos žem iq valymas taip pat pareikala vo varg inančių kovų. Nors ru sas iš ry tų

A

pusės

Išsami ataskaita už laikota rpi iki 1941 m. spa lio 15 d . imt inai

supti
l. Apžvalga

psl. l

11. Policijos darbas
A. Organizacinės priemonės 13
B. Operatyvinės grupės veiklos rajono valymas ir apsa uga 21
C. Kontrž valgyba 39

D. Asmenų patikrinimas ir kar totekos 40
E. Kriminalinės policijos darbas 41
III. Prane š ima s apie padėti
A. Padėtis prieš jžengiant vokiečių daliniam s 47
B. Padėtis gyvenamosiose teritor ijose iki 1941 m. s palio 15 61
C. Žydų jtaka Ostlando gyven amo sioms teritorij oms 107
JV. Trūkumai ir pasiūlymai jiems pa ša linti 134
Kaip buvo jsakyta, 1941 m. birželio 23-iąją, antrąją žyg io j Rytu s dieną,
parengusi savo transporto priemones, operatyvi nė grupė A išvy ko j kar iu omenės telkimo rajoną. Armijų grupė „Šiaurė", susidedant i iš 16-tos ir 18-tos armijų ir
4-tos tankų grupės, išžygiavo diena anksčiau. Dabar buvo sva rbu sk ubiai užmegzti asmeninj kontaktą su armijų ir užnugario sr ities vadais.
Iš karto galima pabrėžti, kad apskritai gerai se kasi ben d rada rb iauti su
vermachtu . Su atskirais padaliniais, kaip antai, su generolo pu lkininko Hėipp ne
rio vadovaujamu 4-uoju tankų skyriumi , bend radarbiavome labai g lau d žiai, galima pasakyti, beveik nuoširdž iai. Pirmomi s dienomis atskirose vietose kilę nes usip ratimai iš esmės buvo suregu liuoti pasikalbėjus su atitinkamais asmenim is.
Armijų grupė „Šiaurė" netruko prasiveržti iki Nemuno, po trumpq, be t
dažnai smarkių mūšių pasiekė Dauguvą. Iš čia 4-a sis tankų sky riu s, pask ui kuri iš

Lugos kryp timi, o kairysis armijq grupės flangas tuo metu peržengė

Estijos siena s ir pasiekė Piarnu ir Tartu. Jau ir anksčiau dešiniajame armijos flange
vyko baisūs mūšiai, o da bar ru sas užsto jo kelią sti p riomis pajėgomis, nele isdamas joms tol iau greitai veržtis link Pe terburgo, ko tikėjosi ir karščiausiai troško
va dov ybė ir kariai. Užėmus Peterburgą, būtų panaikinta pagrindinė bazė, ir tai
bū tų reiškę armijq gru pės ve ržim osi i šiaurę tam tikrą u žb aigimą.
Po ilgq ir kru v inų mūšių buvo užimta s Lugos ruo žas, kur is, anot vie no

(

stipriai spaudė armijų grupės sparną, bet jai pavyko a pir laikinai baigti stambias ope racijas.
Vyksta n t tiems karo veiksmams p irmos iomi s rytų kampanijos dienomis

kaip ir

anksčiau

Peterburgą

sa u g um o p olicija manė, jog reikėtų, kad sa ugumo policija specifi nį darbą
vykdytų ne tik armijų ir kariuomenės užnugariuose,
kaip tai buvo numatyta
anks tesniu ose susi tarimuo se su vyriausiąja kariuomenės vadovybe, bet ir mūšių
zonose. Iš vienos pusės dėl to, kad, greitai veržiantis pirmyn, nespėjama įrengti
armijos užn uga rio zo nos, o an tra - pačioje mū š i ų zo noje stipria usiai pasire iš kė
destruktyvi komu n istų veikla ir partizanų ko va, ypač priėjus Lugos ruožą.
Kad būtq į vykdyt i uždaviniai, s usiję su sa ugumo policijos veik la, turėjo
me steng tis įžengti i didesnius miest us kartu su kariuome ne. Šiuo požiūriu jau
turėj ome tam tikro patyrimo , kai mano vadova ujama s nedidelis priešakinis bū
rys kar tu su ava ngar d inia is kariuomenės daliniais 1941 m. birže lio 25 d. įžygiavo
į Kauną. Užima n t kitus didesni us miestus , būtent Liepoją, Jelgavą, Rygą, Tartu,
Taliną, taip pat stambes n ius Peterburgo priemiesčius, prie priešakiniq kariuomenės dali n ių ki ekvieną kartą buvo skiriamas saugumo policijos būrys, kuris, visų
pirma , turėjo suimti komuni stti funkcionierius ir konfiskuoti komunis tinę medžiagą. Be to, reikėjo apsaugoti kariuomenę nu o bet kokių netikėtumti miestuose, nes pati ka riuomenė dažniausiai negalėjo to padaryti dėl savo negau sum o.
Tam tikslu i sa ug u mo po licija visose trijose Baltijos prov incijose, užėmus miestą,
tuoj iš p atikimq vie tiniti gyventojq s udarydavo sava n orių būrius. Mum s vado vaujant , tie b0r iai sė kmingai vykdė minėtą uždavinį .
Ka ip pavyzdį tik paminėsime, jog Rygoje, kairiajame Dauguvos krante
pavie n iti ša ud y tojti iš pa sa lti būreliai kariuomenei padarė nemažt i nuo s toliq, o
orga ni zav us tokį savanorių bOrį Rygoje, dešiniajame Dauguvos krante , nenukentėjo nė viena s kareivis, kai tu o tarpu latvių būriuose, kovoju siuose su išblaškytais rusa is, buvo žuvusi q ir sužeis tų.
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Įžygiavus į miestą,

jau pirmos iomis valandomis

b u vo s tengiamas i su-

kurstyti žydų pogromus, nor s ir gana su nkiai sekėsi suke lti vietines a nti se mitines
jėgas. Saugumo policija, vadova udama si įsakyma is, bu vo pas iryž u si išspręsti žydų klausimą visomis galimom is priemonėmis ir vis u ryžtingumu. Bet pravartu
buvo, kad ji, bent iš pradžių, veiktq u žkuli syje, nes nepaprastai žiaurios p riemonės neišvengiamai būtų sukė lu sios rimtą nerimą ir vokiečitt s luoksniuo se. Tod ė l
viešai viskas turėjo atrodyti taip , tarytum vietiniai gyve nt ojai pirmqjtĮ pri emoniq
būtų ėmęsi savo iniciatyva, natūra liai reaguodami i ligšio linį komuni stq terorą ir
žyd tt pri espa ud ą, kurią kentėjo ištisus dešimtmečius.
Pasiek us Dauguvą ir tuo pačiu R ygą, operatyvinė grupė nebe žy gia vo
toliau su armijų gr upe „Šiaurė" ir sutelkė jėgas įvesti tvarkai Lietu vos ir Latvijo s
bei vėlia u ties Opočka pasiektose senosiose rus ų žemėse. Tam vykdėme labai
daugialypę veiklą.

Greitai kei čiantis vokieči ų daliniam s ir vokiečių ž inybom s p ereinant iš
užnu gario ar mijos į užnugario ka riu omenės pavaldumą, o v ėliau -civ ilin ei administracijai ir vermachto kariuomenės vadui, per da žnai ir per d aug greitai keitėsi
asmenys, o kartu su jais vokiečių žinybų pa žiūros. Saugumo policijoje stengėmės
kiek jmanoma tam užki rsti kelią, si ekėme, kad kuo daugiau tų pačių vadovaujančių asmenų liktų tose pačiose vietose . Būdama susipažinu si su padėtimi ir pažinodama žmones, saugum o policija įgijo didelį pranašumą. Ji ne be pagrindo ga li
tvirtinti bu vusi vienintelė vokiečių žinyba, galėj usi pasigirti tam tikru pas tov umu. Tokius dalykus labai subtiliai jaučiantys lietuviai , latviai ir estai tai greitai
perprato ir atitinkamai nusiteikė.
Dėl to saug um o po licija, va dovaudamasi tuo pačiu požiūriu, bandė tvarkyti politinius, ekonominius ir kultūrinius reikalus ir konsultuoti kitas , už tai
atsakingas voki ečių žinybas. Būtent politikos srityje įvairios at sakingos žinybos
vadovavosi ski rtin ga is požiūriais . Tenk a apgaile sta uti, kad Ministerija okupuotoms Rytų sri tims iš pat prad žių n eišleido aiškių direktyvų, ir dėl to iki šiol, nepaisant v isų mūsų pastang ų, situa cija Paba ltijo pro vincijose tebėra neai ški. Būdingas
nepasto vumo pavyzdys galėtų bū ti Estija. Susitarus su vyriaus iąja reicho saugumo valdyba, operatyvinė grupė atsivežė es tą dr. Mae, kaip būsi mą politini es tų
patarėją. Siekiant išve ngti pragaištingo chaoso, bu vus io Lietuvoje ir Latvijoj e, ir
norint, kad dr. Mae būtų pa skirta s, kartu užtikrinant , kad jis nebu s be t kuriuo
metu atleistas, reikėjo paeiliui vesti derybas su di viz ija, užėmusia Ta liną, arm ijos
korpusu, kurio žinioje buv o Talina s, Talino karo komendantūra, s u 18-ąja armija,
armijų grupe „Šiaurė", užnu ga rio sri ties pri e armijų grupės „Šiaurė" vadu, generaliniu kom isa ru arba jo pavaduot oju ir Minist e rijos okupuotoms Rytų s ritims
ats tovu.
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Užėmus Lietuvą ir Latv iją, buvo paskelb ta, kad 2-asis ir 3-iasis operatyviniai būriai nebėra pavaldūs užnugario srit ies vad ui , ir jie buvo palikti Lietuvoje

bei Latvi joje. 2-o ir 3-io operatyvini ų bū rių vadai nuo liepos mėnesio pradžios
visą lai ką yra vienas Ka un e, o kitas Rygoje.
Pasky ru s reicho komisarą, tiek operatyvinė g rupė, tiek operatyv iniai bū
riai su juo tu oj užmezgė ryšį, taip pat ir su generali niais komisarais. Bend radarbiavimas su reicho komisaru iš pradžių buvo susij ęs su tuo, kad a) centrinė reicho
saugu mo valdyba uždelsė pasiųsti reicho komisarui paklausimą apie įsikiš i mo
formą ir b) aukštesnysis 55 ir policijos p areigūnas dėl įsikišimo vedė de rybas su
reicho komisaru, todėl asmeninė iniciatyva negalėjo pasireikšt i tol, kol nebuvo
i šsp ręsti a ir b klau sima i. Numatyta tuo klausimu tinkamu mome ntu susisiek ti
tiesiog iai su reicho kom isaru. Progų pasitaik o užtektinai.
Kai armijų grupės „Šiaurė" žygiav imas pirmyn buvo sustabdy tas Estijoje
ir ties Luga ir ka i įvyko sunki os kovos bei stipr ūs rusų puolimai ties vid uri o linija
bei d eši niajame spa me, opera tyv inė grupė vėl visomis pajėgomis įsit raukė į a rmijų ir 4-ojo tankų skyriaus veiksm us, nes kova su nu o šiol daug kur pasirodanči ais partizan ais buvo ir yra specifinis saugu mo policijos darbas. Teritorija į šiaurę
nuo Pskovo bei tarp Pe ipaus (Čiudo - vert.past.) ir Ilmenio ežerų su plačiai nusi driekusiais miškais bei pelkėmis tiesiog idealiai tiko rusų partizan iniam karui.
Dar prisidėjo ta aplinkybė, kad vietovėse prasti kelia i, o tai laba i apsunkino bet
kokį netgi nedidelių formuočių panaudojimą. Grynai karinėm is priemonėm is vyk doma kova, pastatant sa rgyb inius arba pasite lku s ištisas divizijas, šuk uojant užimtas terit orija s nedavė rezultatų, todėl ir vermach tas buv o prive rstas ieško ti
naujų metodų. Svarbus užd av inys, kurį išsikėlė operatyvinė grupė, buvo būten t
metodų pa ieška. Dėl to ir vermachtas veikiai perėmė saug umo polic ijos patirtį ir
kovos su par tiza nais metodus. Ką domintų detalės, tiems nurodau į da u gybę
ataskaitlĮ

apie kovą su part izanais.
Saugumo policijos panaudojimą tolesnėje kovoje prieš part izanus apsun kino tai, kad tran spor to priemonės nebuvo kovinės parengties, a rba jas rei kėjo
tausoti vis dar lau kiamam prasiveržimui Peterburgo link .
Operatyvinės grupės vadovyb ei tuo metu iškilo ypa tin gi sunk umai. Didžioji saugum o polici jos dali s, likusi Lietuvoje ir Latvijoje, buvo už 700 ki lome trų,
kita da lis buvo naud ojam a kovai su partizanais beve ik už 600 kilometn1 nu o
fronto linijos. Ži nioms pe rdu oti, be mūsų Rygoje laikomo automobilio, turinčio
rad ijo ryšį, visoje didžiulėje ter itor ijoje turėjome tik vieną vidu tinio dydžio ir
vieną lengvąjį radijo ryš io automobilį. Kariuomenės telefonai ta ip pat neveikė
ilgesniu kaip 200 km atstumu . Dėl to vadovau ti opera tyvi nei grupei buvo įmano
ma lik asmeniškai pa laikan t ryšius , nor s keli ų ir plentų būklė, įskaitant ir pakilimo -
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tūpimo taką,

buvo beveik neap sakomai bloga. Netg i pakilimo-nutūpimo tak u
dažnai vidut iniškai buvo ga lima va žiuoti v idutin iška i 10 km. Vis
dėlto vien tik man o automobiliui per tą laiką teko nuvažiuoti 15 000 km . Dėl tokių
didelių atst umų su panašiais sun kumais susidurdavo taip pat ir operatyvinių bū
r ių vada i, todėl ir kurjerių kelionės v irsda vo rimta problema. Kai tol esn is Peterbu rgo pu olimas buvo neįmanomas did žiuoju plentu nuo Pskovo per Lugą ir
reikėjo apeiti toli iš vakarų, o kovos prie š partizanus kulminacija persikėlė į rytus
nuo Peipaus ežero ir į teri toriją į rytu s nuo llmenio ežero , kurį l aiką tos sąlygas
dar pablogėjo. Saugumo policijos d a rbą tuo metu sunkin o dizenterijos epidemija,
ir, išskyru s v ieną vadovybės narj, susirgo visas operatyv i nės grupės štabas ir
80% gulėjo lazarete .
Po Peterburgo apgulties situaci ja šiek tiek palengvėjo, nes iš dalies sutrumpėjo tiesioginio ryšio keliai , bent jau jie nėra užimti priešo .
Op eratyv inės grupės va dovybė ypač buvo dė kinga už tai , kad, įkūrus
Centrinę reicho saugumo valdybą , ve ikiai atsirado ir labai geras radijo ryšio ir
telegr afo tinkla s.
Vis platesniu ma stu užv aldant Estiją, 1-as a operatyvinis būrys, išskyru s
18-je armijoje esančią jo da li, buvo galutinai perkeltas j Estiją; tvarkos pa laikymui
Estijoje dėl rasiniu požiūriu geros gyventojų s udėties reikėjo teik ti ypač didelę
per

va landą

reikšmę .

Priskyrus keletą Baltaru sijoje dislokuotos opera tyvinės grupės B dalių
operaty vinei grupei A, už šią teri toriją atsakinga s tapo operatyvinis 1-as b būrys,
sustiprintas 2 ir 3 operatyvinių būrių dalimis.
Apsupant Peterburgą, saugumo policijai, be vė l priemiesčiuose suaktyvė
jusių partizanų veiksmų, iškilo uždavin ys ypač stebėt i gyventojus, pamažu grįž tan
čius iš miškų. ·Kadangi aplink Peterburgą brendo tikras pozicinis karas, arm ijoms
buv o pasiūl yta evakuoti visus gyventojus iš tam tikro ruožo aplink Peterburgą, tai priemonė, kurią jau anksčiau buvo įgyvendinusi saugumo policija, kiek ga lėda
ma kartu su jai priskirtomis Waffen-55 ir tvarkos policijos j ėgomis .
Šioje teritori joje bus kuriama s kuo tobule snis ryšių tinklas. Saugumo policija iš pat pradžių sistemingai rinko įvairių sričių žinia s apie Peterburgą.
18-oji armija papildomai paprašė perimti taip pat ir Peterburgo bei ties
Oranjenbaumu
apsuptos 8-os rusų armijos karinę žvalgybą. Atkreipi u Jūsų dėmesį
i jau pateiktus su Peterburgu susijusius 9 prane šimu s apie padėti. Artimiausiomis
dienomis šiuo klausimu bus pateik tas da r vienas apibe ndrintas pranešimas.
Iš apibūdintos bendros situa cijos paaiškėjo ir aiškėja, jog operatyvinei
grupei paskirti slapto sios, kriminalinės policijos ir saugumo tarnybos (SD) darbuotojai buvo panaudoti iman tis priemonių prie š besitraukiančius civi lius gyven-

---

-

--
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tojus daugiau sia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Baltgudi joje, mažiau - Peterburgo
prieigose, o tva rkos pol icijos ir Waffen-55 da liniai - dau giau sia ties Peterburgu,
kiekvie nu atveju veikian t a tskiroms vadovybėms. Šias p riemones pa lengv ina ta
aplinkybė, kad Lietuvoje , Latvijoje ir Estijoje yra dispo nu otimi vietinių policijos
pajėgų , ap ie ku rių pa sk irstymą informu oja l priedas, o j Ba l tgudiją iki šiol buv o
pasi ųsta 150 pagalbi ninkų iš Latvijos.
2-asis pri edas rodo, kaip atskirose fazėse buvo paskirstyti saugum o pol icijos ir sau gumo tarn ybos vadai , iš 3-iojo priedo aiškėja operatyvinės grupės ir
operatyvinių būrių žygiavima s į priekį ir panaudojima s. Taip pat reikia paminėti ,
jog Waffen-55 ir tvarko s po licijos vadovai, paskirti iš rezervistų tarp o, pareiš kė ir
toliau norį likti sa ugum o policijoje ir saugum o ta rnyboje.

A.
l.

PABALTIJ

O RAJONAS

Organizacinės priemonės

l ) Pagalbinės policijos ir savisa ugos dalinių sud arymas
I šs ip lėtus veiksmų rajonui ir labai pagausėj us uždavinių saugu mo policijai, iš pat pradžių buvo stengiamasi , kad patikimi vietinių gyventojų elementai
padėtų kovoti su kenkėjais, t. y., v isų pirm a su žydai s ir komunis tais. Be vadovavimo pirmosioms spontaninėms ap sival ymo akcijoms, kurį plačiau apibūdinsiu
kita proga, rei kėjo pasirūpinti, kad pati kimos jėgos būtų įkinkytos į valymo darbą ir paverstos nuolati niais saugumo policijos talkininkų organais. Reikėjo taipg i
skaityti s su nevienodomis są lygomi s atskiro se veiksmų rajono srityse.
Prasidėjus Rytų kampanijai , Lietuv oj e tautiniai aktyvistai, norėd ami
aktyviai įsijungti į kovą su bolševizm u, su s ibūrė į vadinam uosius partizanų d alinius . Remiantis jų pačių duomenimis , žuvu sių s kaičius siekė 4000.
Kaune susikūrė keturios nemažos partizam1 grupės, su kuriomi s ava ngardini s būrys iš karto užmezgė ryšius. Šios grupės neturėjo jokios bendro s vadovybės. Priešingai , jos lenkty niavo, stengd amosi viena kitą pranokti ir u žmegzti kuo g laude snius ryšius su verma chtu , kad ateityje ga lėtų būti pan audotos
mū šiuose su tar ybine armija , o vė li a u, pert va rkant Lietuvo s valsty bę, iš to susikrautų kapitalą bei galėtų sudaryti naują latvit1 /turėtų būti l ietuvių - A.E.Į kariuomenę. Api e parti zam1 pana udojimą karo veiksmuose negalėjo būti ir kalb os
dėl po litiniq priežasčių, bet netrukus iš patikimų neorganizuotų partizanų grupių
elementų buvo sudary tas tinkamas 300 vyrų būrys, jo vadu buvo pa skirta s lietu v is
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žurnalistas Klimatis / turi būti Klimaitis - A.E./ . Ta gru pė buvo naudojama vykdant p adėties normalizavimo d arbus ne tik pačiame Kaune , be t ir daugelyje kittĮ
Lietuvos viettĮ ir be ypatingtĮ sunkumtĮ a tliko jai paskirt u s u ždavinius , ypač ruošiant ir įgyvendinant sta mbesnes likvi da vimo akcijas , nuolat kontroliuojant
rat yviniam

op e-

būriui .

Latvi j oj e po vokieč itt d a linių įžengimo susidarė sav isa ugos kont inge ntas, i kur i susibūrė įva iriLĮ gy ventojų sluoksnitĮ žmonė s, ir dėl to dali s jos visiš kai
netiko poli cijos užda vi niam s a tlikti. Rei kėjo iš tlĮ ma rg tĮ, ats itiktin a i s usi būrusiLĮ ir
labai nevienoda i apsiginklav usiLĮ junginilĮ suformu oti tinkamą da lini , pirmiau s ia
elimin uoja nt tuo s e lementu s, kurie įstojo į savi sau gos formuote s, norėdami nu-

Visos kitos partiza ntĮ grupės buvo be j okių kliūčitĮ nugink lu otos .
Be
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partizanų operatyvinės grupės, pačiomis

pirmomis

slėpti

an kstesne s komuni stine s pa ž iū ra s ar kita ip pra eityje buvo s us itepę.

di enomis buvo

Rygoje tokiu s būrius ėmė formuo ti pa ti saugum o policija; kaip ir kituos e

sud aryta lietuvių saug umo ir kr i minal inė policija . Vadova ujant auk š tes nia m lie-

dide sniuo se Latvijo s mie s tuose, iš pradžitĮ buvo sud ar yti sau gumo būriai , vėliau

tuvių

jie paver sti paga lbin e po licija, kuri dabar iš tisai sus ideda iš rinktinitĮ , patikimtĮ ir

policijos pareigūnui Dena u sk ui / turi būti Dain au skui -A.E. / , iš pradžiLĮ

bu vo priimtai darbą 40 bu v usių Lietuv os policijos pareigūntt, kurių did žioji dali s
buvo išlaisvinti iš

kal ėj imų.

pagalbinių jėgų . Lietuvių

tyvin io

būrio

Be to, rūpes tinga i tikr inan t, buvo pasite lkt a daugiau

sa ug um o ir

kriminalinė policija

dirba pagal 3-io opera-

jai duodamas inst ruk cijas ir dir e ktyvas , jos veikla nuolat kontro-

liuojama ir, kiek tai įmanoma, ji pasitelkiama atliekant sau gu mo po licijos darbu s,
kurių

Vilniuje buvo rasta
kurią

nepajėgia, ypač

ji viena atlikti

didelė

vykda nt

paiešką,

kvalifikuotai

dalis su ieškomais asmenimis su siju sios medžiagos,
p ol icija.

grupių,

kurie ten susiformavo savara nki š kai , pa siv adinda-

mi „Lietuvių saugumo ir kriminalinė policija " . Ypač radikalau s perso na lo val y mo
reikėjo Vilniuje, nes

tojai, neturintys

ten buvo su sibūrę daugiausia bedarbiai va ldinink ai ir tarnau-

jokių profesinių žin ių,

o lietuviLĮ sa ugumo po licijoje buvo ir poli-

tiš kai pakaltinamų asmenų. Pašali nu s susi tepu sius ir n etink am us asmeni s, ir

čia,

nuolat kontroliuojant 3-iam operatyviniam būriui , lietuvių sa ugu mo ir kriminalinė

policija atli~ka visiš kai pravartų darbą .
Vilniaus krašte

dėl

ten

gyvenančio tautų

latv i tĮ pa galbi n ės

tvarkos policijos. Sa ug um o policija , kurios darbą nu o lat

policijos

pri ž iūri 2-as op e rat yvi nis

nurodydama jai vei klos dir ekty vas bei pastov iai teikd ama išsamias ataskai tas apie jos darbą, tur i du sky rius - politinį ir krimi n a lin ės policijo s s kyrių.
Tvarkos pol icijos tikslams jgyvendint i sud a ryti pa ga lbinės poli cijos junginiai Lietuvoje , Latvij oje ir Estijoje vėliau buv o perdu oti įžygiavusia i vokieč itĮ tvarkos policijai , kur i juos prižiūrėjo ir sufo rma vo sav isau gos dalin ius.
Visai

audingi pagalbiniai organai panašiai buvo sukurti Vilniuj e ir Šiau liuo se
iš lietuvių savi saugos

Dide sniuo se mies tuose

būrys,

suim ant ir d a rant kratas .

trauk d amiesi buvo pa siėmę rusai. Ta medžiaga pasinaudojo

parengtLĮ kadrų.

vadova is pa sk irti pre fekta i. Pagalbinės poli cijos ju nginiai su sideda iš sa ugumo ir

latviLĮ

bi ud žeto.
Miestu ose ,

pagalbinei policijai atl yg inima i mokami iš La tv ijos policijo s
y pa č

Rygoje , su o rganizav us

pagalbi n ę po liciją ,

buvo atlik tas

sva rbiausias u žd av inys, p o to atskiruo se Latvijos rajonu ose vadovaut i po licijos
darbui kaimuo se bei miesteli u ose buvo pas kirti rajonų po licijos vir šininkai. Šios
par eigos bu vo

p a tikė tos

patyru s iems s pecialistams , dau g iau sia buvu siems Latvi-

jos po licijos kari nin kams. Kadangi
vo išsi kovoti jiems

pava ldžiLĮ

raj onLĮ

savi sa ug os

poli cijos viršin inkai ne vi sad a įstengda
(fo rm uoč itĮ) vadlĮ p r ipaž inim ą,

o pas ta-

rieji nesi liaudavo nu sižengti savava liškai s veiksmais, ta i sa v isauga - kuri , beje ,
mi šrumo -lietuvia i, lenkai , balt -

gud žiai ir rusai- iškyla n tys sunkuma i jaučiami ir panaudojant

pagalbinės

polici-

jos organ u s. Daugiausia lenkų gyve namuo se Šalčininkų, Aš meno s ir Lydos rajonu ose šiu o met u dar veik ia lenkų pagalbinės policijos.

Dė l n eįveikiamos

dažniau sia i būdavo išimtinai vietos
nės administracijos

įvedimo

komendantūros įtakoje,

- netrukus po civili-

buvo paversta sav isaugos daliniais . Rajo n LĮ poli cijos

viršininkai , ku ri uos be vei k iš imtinai

perėmė civilinė

administracija , 2-o opera-

tyv ini o būrio v ir ši ninkui ir tvarkos policijos vadui kas de šimt dienų praneša

neapykanto s tarp lenkų ir lietuvių, pareigūnai gali rinkt i žinia s arba a reštuoti tik

apie politinę padėtį ir po licijos veiklą savo srit yje ir gau na jų nu rodymus. Rug-

su vokiečių apsauga . Pagalbinė lenkų p olicija a rt imia us iu metu bu s išformuota .

sėjo

Papi ldan t pagalbinės lietuvių polici jos sudėti, d až niau si ai pa sinaudoja ma
partiza nų grupėmi s.

Kol bus vyk domo s dide snio masto lik vidavimo ir pacifikaci-

jos akcijos , be lietuvių saug um o ir kriminalinės poli cijos, išlik s minėtas is partizanų būrys, vėliau jis veikiausiai bu s panaudotas

vos

kitame veiksmų raj one už Liet u-

ribų .

Lietuvių pagalbinės poli cijos konting enta s ir išdėstymas mat y ti 4 priede .

9 d .Rygoje į vyko pirmasis d a rbi nis pasitarimas su rajonų polic ijos viršini n-

kais. Daugiausia bu vo aptariami orga nizaciniai klau simai ir duodamos direkty -

vos, kaip elgtis su žyda is ir komunistais.
Kadangi kiekvieno sri ties komisariato bū stinė turi arba tu rės sau g umo
p olicijos ir sau g um o tarn ybos (SD) skyri us, kurie atsak ingi už srities komisariatui
prik lausa nč ius rajonus , ga lima ga rantuo ti, jog vis i svarbū s, ypač su politi ka susiję

polici jos darbo barai , bu s tvarkomi vokiečiq policijo s jėgomis.
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Savisaugos daliniams algą moka iš reicho lėšų.
Latvijos pagalbinės po licijos kontingentas ir paskirstymas
priede pateiktos apžva lgos.
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Pri trūkus vietos kal ėj im uose, bu vo ste igiamos lai kinos ko ncent racijos sto paai š kėja

iš 4

vyklos. Vykd o mi paru oši ami eji darb ai d idesnėms kon cen tra cijos stovykloms
įrengti.

S pri ede pridėtos lente l ės rodo, ka ip daba r už pild y ti ka lėji m a i.
Panašiai reika lai klostėsi ir Estijoje. Taip pat ir Taline vok i ečių saugumo
policija iš karto sud a rė daug estų pagalbinės policijos organų . Ka imuose bu vo
galima pasitelkti spontaniškai besiform uojančias grupes. Patikrinu si polic ijos tarnybą jtrauktus asmenis , Taline buvo įsteigta policijos p refektūra, kuri a i prikl a usė
13-a po licijos poskyrių, vienas kriminalinis ir vienas po litin is sky riu s.
Policijos poskyrių ir krimin alinio skyria us u ždavi nys y ra saugo ti v i ešąją
tvarką ir užtikrinti saugumą . Krimin a lin iam skyriui priklauso v i sų kriminalinių
nusikaltimų tyrimas ir nagrinėjimas, o saugumo policija ap ie v isus atve ju s pri valo tik nuol at pranešinėti.
Policijos prefektūros politinis skyrius dalykiniu atžvilgiu tie siogia i yra
pava ldus vokiečių saug umo po licijai. Jo vei kla aps iriboja paie ška, suėmimais ir
tard ymu bei kaltinamosios medžiagos parengimu. Pasib aigu s šiam etapui, bylos
su s iūlom u nu osprendžiu pateikiamos opera tyvinia m būriui. Be to, p olitinis skyrius tikrin a visus asmenis , kurie dirba arba ruošiasi įsidarbinti įmonėse . Patikrinimo rezultata i pa teikiami operatyv iniam būriui, kuris ir priima s prendimą .
Greta pagalbinės policijos buvo organizuota savisauga, kurio s kontingen tas, va dovauja nt buv usi os Estijos armijos karininkams iš patikimų estų tarp o,
buvo suskirstytas į šimtines .
Savisaugos junginiai naudojami vykda nt egzekucijas. Kita s jų užda v inys
yra kovoti su Estijoje vis dar sutinkamais išb laškyta is raudonarmiečiai s bei partizanų grupėm is . Jiems patikėta saugoti armijai sva rbias jmone s, tiltus, sandėliu s ir
kitas vietas, kuriose galėtų būti įvykd yti sab otažo aktai. Suimtųjų transpor tav imui sa visa uga teikia apsaugą .

2)

Ka lėj imų

reorga nizav imas

11.Ve ik s mq rajon o v al y m as ir aps au g ojimas
l) Ap siva lym o akci jt1 kur sty ma s

At s ižvelg ia nti tai , kad Baltijos

ša lių

gy vent ojai jų ink orp ora vim o į SSRS

metais , valdan t bol ševik a m s ir žyd ijai, ypač da ug pris i ke ntėjo, man yta, jog jie po
išvadavimo iš svetimšalių vi eš pa ta vimo iš esm ės patys padar ys nekenk sm ing u s
priešus, liku siu s po Raudono s ios armijo s pasitrau kimo. Viena s sa ug u mo pol icijos u ždav ini ų bu vo s katinti ap siva ly mo tend enc ijas ir nukr eipt i jas teis inga vag a,
kad valymo operacijos pasiba igt ų ku o g reičiau . Ne m ažia u sva rbu bu vo su kurti
ku riuo vėliau būtų galima įrod y ti, kad išlais vint i gy ven toja i
patys sava im e griebėsi griežči a usių pri emon i ų pri eš bolševikini us ir žy diš ku o-

neginčijamą faktą,

sius priešus. Tai
nurodymai.
Lietuvoje

reikėjo

pa d aryti taip , kad

n eiškilt ų a ikštėn vok iečių įs ta igų

ta i pa vyko p irmiau sia Kaune , pa nau dojus parti zan us. Neti -

kėta i paa iškėjo,

kad suo rga n izuoti did es ni o masto žydų pog romą išsy k gana
nelengva. Čia, v i sų pirma , p asi tel kėme aukščiau minėtų partiza nų vadą Kl i maitį,
kurj tuo re ikal u instruktavo veikęs Kaune nedidelis prie šakin is būrys. Kli ma i čiui
pavy ko taip parengti ir pradėti pog romą, kad ai kštėn neiški lo ne i mūs ų d uot i
nurod ymai , nei mūsų ini cia tyva . Pirmojo pogr omo me tu , na ktį iš liepos 25-o s ios
į 26-ąją, lie tuviai part izanai likvidavo dau giau ka ip 1 500 žydl\ , padegė arb a kitai p
sunaikino keletą s in agogq ir s udegino žy d t\ kvartal ą , kuriame buvo a pi e 60 namų. Sekanč iom i s

Kalėjimai Baltijos šalyse buvo arba visiškai tušti, arba juose buvo laikomi

s avisaug os pajėgų suimti žydai ir komunist ai.
Traukdamie si bolševikai kaliniu s arba išžudė, arba išvežė. Kalėjimų persona las daugia usia pabėgo su rusais.
Kadangi iš pradžių vietinių justicijos valdybų nebu vo, o vokiečių teismai
ėmė veikti tik jvedus civilinę administraciją, pirmiau sia vi si kalėjimai, neatsi žve lgiant į ankstesnę jų paskirti, bu vo perimti policijos žinion. Kalėjimų darb uo tojl(
personalas sus ided a iš sav isaugos (dalinių) ir pagalbinės polici jos .

žydų .

naktimis tuo pačiu būdu bu vo padar yt i nek enk s m ing a is 2 30 0
Kauno pa vyz d ži u pana š ios akcijo s, tik ma žesn io ma sto, vyk o ir kitu ose

Lietuvo s rajonu ose , jos pa li etė ir liku si us tose vietose komunistu s .
In formav u s vermach tn įs taigas, kur ios p uik iai suprato tokią taktiką, apsival ymo akcijos vyko be jok it\ kl i OčitĮ . Ir iš pat pradžitĮ buv o savai me s up ra ntama, jog tik p irmomis di e nomis po okupa cijos ga lėjo rastis galimybių vyk d yti p ogrom us. Nug inkl avus par tiza n us, ap siva lymo akcijos ne išven giam ai pasiba igė.
Lat vijoje b uvo d aug sunkiau sukur st yti tokias ap siv al ymo akcijas ir
pogromus. Iš esmės dė l to, kad vi sas jos naciona lin is elita s, ypač iš Rygos, b uvo
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sovietų išžu d ytas arba išt remtas. Nors ir Ryg oje, atiti nk amai p ave iku s latviq
pa galbinę pol iciją,

pavyko sukur sty ti žydų pog romą, kurio metu buv o sug riautos visos sinagogos ir nužud yta arti 400 žydą Kad ang i Rygoje padėtis labai grei tai susitvarkė, tole sni pogromai buvo ner ekom en duotini.
Kaip Kaun e, taip ir Rygoje, filmuojan t ir fotografuoja nt , paga l ga li mybę
buvo užfik suota , kad pirmąsias stichines žydų ir komunis tų žud ynes vykdė liet uviai ir latviai.
Es ti joje dėl palygin ti n ed id elio žyd ų ska i č iaus nebu vo ga li mybės suorganizuoti pogromus. Estų sav isa ugo s grupės tik atskirais atvejais padarė nekenk smingu s itin nekenčiamu s komuni stus , bet aps kritai apsi rib odavo suėmi
mo akcijomis.

2 ) Kova pri eš

komu nizmą

Svarbiausias saugumo policijo s darbo baras visame veiksm ų rajone buvo
kova su komunizmu ir žydi ja.
Sovietiniai valdininkai ir funkc ion ieriai buvo pabėgę su tar ybine arm ija.
Išgyve nę daugiau ka ip v ienerius metu s bolševikų priespaudoje , Baltijos šalių gyve ntojai supr ato, kad dar išsilaikę komunizmo likučiai, Raudonajai Armijai pa sitrauku s, turi būti sun aikinti. Šis principinis nu sis tatymas žy miai palengvino saugum o policijos darbą, vala nt šią teritoriją, juo labiau, kad va lyme daly vavo aktyvūs
nacionalistiniai sluoksniai: parti zanai Lietuvoje ir savisaugos daliniai Latv ijoje bei
Estijoje.
a) Komunistinės

medžiagospaėm imas j

apsaugą

Šioje srityje vykdytinos sa ugumo policijos priemonės Baltij os ša lyse iš
o vienodos. Ypatingieji būriai u žimdavo ir padarydavo kratą pirmiau sia sva rbi ausiuo se komunistų part ijos ir jai giminiš kų organizacijų pa statuo se,
komunistinės spa udo s redakcijose, profesinių sąjungų patalpose ir pabėgusių aukščiausių komunistų veikėjų butuo se. Šj darbą visur pradėjo ypatingieji būriai, dar
prie š atvyks tant aukščiausiosios verm achto vadovybės abvero skyri aus apskaitos būriams, vėl ia u ji perėmė pagrindiniai būriai , jų veik los objektai s tapo visi
pas tatai , ku riu ose buv o spėjama esa nt rūpimos medžiago s . Med žiagos pa ė mimą
apsaugon daugel yje vietų sunkin o ta aplinkybė, kad sva rb iaus iuo se pa statu ose
savisa ugos daliniai pat ys darydavo kratas ir band ydavo pa siimti ra s tą me džia gą, kuri ą [mum s] ka žkaip reikėjo perimt i. Beve ik v isuose komuni s tų partijos ir
va l s tyb inių j s taigų patalpose, nor s sov ietiniai ru sai ir skubėdami traukėsi, bet
esmės buv

441

sunaikino a r pasiėmė didžiąją dalį bylt1 ir kartotekų. Žinių perdavimo technika
buvo visiškai suga dint a.
Rūpes tingai pe r ži ūrėj us ir iš ty rinėju s pa l i ktą medžiagą, vis dėlto b uvo
gauta daug ve rting ų nuorodų . Įvertinant pa l iktą medžiagą, pirmiausia buvo siek ta
išsia iškinti ir papi ldyti d ok um entus, padedančius su regist ru oti ir padaryti nekenksmin gu s pas iliku si us ko munis tų veikėj us. Da u gyb ė pavard žių sąrašų suteikė vertingų duomenų, kurie bu vo papildyti apk lausia nt patik imus asme nis ir
išanalizuojant gyventojų sut eikiamas žinias bei pra nešimus.
Taip pat susikaupė šiek tiek medžiagos būsimiems komunizmo ty rinėj i
mams. Kiek leido d a rbinė s ituaci ja, ta medžiaga jau buvo pasinaudota. Iš pradžių
mūsų pagrindini s tikslas buv o kuo nuodu gnia u susipaž inti su sovietinių įstai gų ,
ypač s u GPU, organ izacija ir darb o meto da is. Gana tikslų vaizdą pateikia medžia ga, kurią spėjo sukaupti ir išanalizu oti 2-as oper atyvi nis būrys Latvijoje, ypač
Rygoje.
Special u s prane šimas apie tai yra 6 priede.
Iki šio l išanalizu ota Estijos medžia ga, papildyta su imtų sva rbesni ų funkc ionierių paro d ymai s, leid žia sus idar yti vaizdą apie Estijos Socialistinės Soviet inės Resp ublik os a ukščia us iosios valdži os įs taigų ir ž i nybų orga nizavim ą. Atkre ipiam e d ėmesį į 7-m e priede pateikiamą schemą, kuri oje matyti ir s uimtųjų
funkcioni eri ų va idmu o.
Sukaupta d au g ko munistinės propagandinės medžiagos. Visų pirmiausia
kariniu atžvilgiu svarbūs dokum entai , ypač žemėlap iai, sovietinia i rusų ka drų
rengimo potvar kia i bei tarnyb inės instruk cijos nedels iant buvo perduotos abve ro skyriams arba kitom s kompe tentingoms karinėms žinyboms.
b)

Kom1111i
st11paieškosir

suėmimai

med žiagos, buvo sistemin gai ieškoma pasili kusi ų komuir raudonarmiečitĮ ir šiaip asmenų, ka ltina mų ak tyvesne veikla komuni zmo naudai. Kai kurio se vietose sav isaugos da lys savo incia tyv a bu vo
padariusios nekenk sm ingais aršiausi us li ūdnai pagarsėjusius komunis tus.
Didesniuo se miestuose buvo vykdomos sta mbau s masto akcijos, panau dojant visas turimas operatyvinių būrių ir sav isaugos daliq pajėgas, kurioms
padėjo vokiečit1 tvar kos poli cija. Šių akcijų metu su imta labai daug as menq ir
padaryta kratą
Be

komunist ų

nistų funkcionierių

Atliku s š iuo s pirmaeiliu s uždavinius mies tuo se, nedid elės dalinės komandos prad ėjo va lymą ir kai miškose gyve nvi etėse. Ir č ia ver tingos pagalb os
susilaukėme iš sav isaug os pajėgą Kai ku r kaimi škos sav isa ug os formuotės
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savo teritorijoje suimtus komunistus pristat ydavo ypatin giesie ms būriams 150 km
spinduliu.
Valymo darbų ap imtis kovojant s u komunizmu mat yti 8-m e 1°'6 priede
esančioje suves tin ėje, rodančioje egzekucijų skaičių .

c) Kovas11pogrindine kom11ni
stine veikla

Greta atl iekamo valymo darbo ypatingas dėm esys buvo skiriama s bet
kokiems mėginimams tęsti komunis tinę veiklą. Pirm omis ok upacijo s dienomis ir
savaitėmis būdavo atvejų, kai naktimis apšaudydavo vokiečių sargybinius ir įstai
gas. Ypač sėkmingai apsigynė dalinė komanda, dislokuota Liep ojoje, prieš bolše vi kinį laikmetį ir jo metu laikoma „raudoniau siu " Latvijos miestu.
Kai kur įvykdavo komunistų sueigos, kuri ose būdavo aptariamos galimybės pradėti pogrindžio veiklą. Pavyko susekti nemažai tokių grupių ir padaryt i jas
nekenk smingas. Operatyviai įsikišti buvo būtina juo labiau dėl to, kad iš pat prad žių reikėjo tikėtis, jog bolševikai šalyje bu s palikę nemažai patikimų šalininkų
pogrind iniam darbui organizuoti. Stengiantis ir šitą sluoksnį kuo labiau padaryti
nekenksmingą, buvo sudaryt as patikėtinių tinkla s, kuris nuolat plečiamas.
Latvijoje tokiu būdu pavyko susipažinti su padėtimi daugiausia iš rusų
susidedančioje teror istinėje organiz acijoje, kuri , be kita ko, ruo šiasi su ginklu
išvaduoti centriniame Rygos kalėjime sėdinčiu s komunistus. Aštuoni tos organizacijos nariai jau suimti. Šiuo metu renkama informacija apie nemažą organizaciją, vadinamąjį „Teritorinį Latvijos išvadavimo korpusą". Šitas korpusas buvo su darytas Gorkyje ir manoma, jog susideda iš dviejų grupių po 120 žmonių. Dalis šio
korpu so veikia Rygoje, šiuo metu apsiribodama sabotažo gal imybių žva lgymu .
Yra duomenų, jog ši organizacija jau pradėjo veiklą ir provincijoje. Kor pu sui vadovauja iš Maskvos atsiųstas komunistų funkcionierius . Tinkamu laiku ši
organizacija, į kurią ir toliau įterpiami patikėtiniai, bus pada ryta nekenksminga.
Išskyrus pavienius atvejus , kai buv o platinami kurstantys lapeliai, raginantys priešintis okupacinei kariuomenei ir ištverti, aktyvios komunistų vykdomos ardomosios veiklos Latvijoje iki šiol nenu statyt a. Galim a gana drąsiai teigti ,
jog Latvija iš esmės yra apvalyta nuo aktyv ių komunistų . Tokią išvadą galima
dar yti kad ir iš to, jog sabotažo aktų, ginkluotės sugadinimo ir padegimų atvejų
buvo vos vienas kitas .

'
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Kalbant apie pogrindinę veiklą Estijoje, buvo išaišk inta , jog liepos pabaigoje partinė vadovybė iš Maskvos federacinių respublikų centro komitetams
davė įsakymą Vokietijo s vermachto užimto se teritorij ose palikti tinkam u s partijos na rius, kad jie sudarytų pogrindin ės veiklos grupe s ir, sva rbi ausia , kad organizuotų partizaninj karą. Iš pradžių jiems reikėjo keletą savaiči ų slap s tytis Tali ne,
0 vėliau pradėti kurti pogrindinę partinę orga nizaciją. Bet pačiu lai ku bu vo suimti
7 pagrindiniai funk cio nier iai, daugelis tai veiklai numatytų komunistų pabėgo iš
ša lies, dė l to Estijoje nesusikūrė partijo s cent ras. Suimtieji tard omi vieningai teigė, jog nespėj o užmegzti jokių ryšių. Sulai kytųjų pagrindinių funkcionierių va idmuo matyti iš 7-o priedo , supaž indinančio su buvus iomis a ukščiausio mis Estijo s
sovietinės valdžios jstaigomi s.
Tartu rajone buvo suimtos kelios teroristų grupės, turėjusios visoje ša lyje
atlikti sa botaž o ir teroro aktus. Išskyrus kelių kabelių nutra ukimą ir vie n ą padegi mą Revelyje , Es tijoje iki šiol taip pat nebuvo jokių sabotažo aktų. Remi anti s
s uimtųjų funkcionierių parod ymais, š iuo metu vyk domos plačios paieškos.

3) Kova prieš žydus
kad žydų klausi ma s Ostlande negali būti
tik pogr omai s. Antra vertus, pagal pa g rindinius jsa ky mu s sau g umo policijos vykdomų valymo operacijų tikslas bu vo sunaiki nti kuo dau gia u
žydų. Tod ė l operatyviniai būriai, kuriems buvo p riskirtos rinktinės dalys - partizanų būriai Lietuvoje ir pagalbinės poli cijos dalys Latvijoje- plačiai vykdė žud ynes tiek mi es tuose, tiek kaimuo se. Būrių veiksmai vyko labai sklandžiai. Priskiriant tiems būriams lietuvių ir latvių pagal bines dalis, visų pirma, buvo parenk am i
žmonės, kurių še imos nariai ar g iminės buv o nužudyti ar ištremti rusų.
Itin griežtų ir platau s masto priemonių teko gr ieb tis Li e tuvoje . Kai
kuriose vieto se, ypač Kaune , žydai buvo apsiginklavę, ša ud ydami iš pasalų, aktyviai daly vavo partizaniniame kare ir padeginėjo. Be kita ko, žy dai labai akty viai
bendradarbiavo su sovietais.
Iš pa t

prad ž ių reikėj o tikėtis,

išspręstas vien

Iš viso Lietuvoje žydų likvidu o ta 71 105. Per pogromus Kaune buvo sunaikinta 3 800 žydų, maže sniuo se mie stuo se - apie l 200.
Įžengus vokieči tĮ kariu omen ei i L a t v iją, ten žydai taip pat dalyvavo
sabota žo akcij ose ir padeginėjo. Daugpil yje žy dai taip inten syvi ai padeginėjo, jog
liepsn ojo didelė miesto dali s. Visiškai sudegė elektrinė. O kvartalai, kuriuo se daugiausia gyventa žydų, išliko sveiki.
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Latvijoje iki šiol iš viso likviduota 30 000 žydų . 500 buvo padaryti
kenksmin gi per pogromus Rygoje.
pabėgo
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Iš 4500 rytų kampanijos prad žioje Es tijoj e gy v e nu sių žydų did ž ioji dali s
traukianti s Raudonajai armijai. Liko arti 2000. Vien Talin e gy veno beveik

1000 žydų .
Jau suimti beveik visi vyri škos lyties žydai , vyre sni negu 16 metų. Išs kyrus gydytojus ir ypatingųjų būrių paskirtus žydų vyre sniuo s ius , juos likviduoja
es tų savisaugos grupės, kontroliuojant 1a ypatingajam būriui. Darbingos žydės
nuo 16 iki 60 metų amžiaus buvo suimtos ir pristatytos kasti durpes bei prie kitų
darbų.

Harku mieste ši uo metu įrengiama stovykla , į kurią bus s uvary ti visi
Estijos žyda i, dėl to Estija netrukus nuo žydų bus išva lyta.
Įvykdžius pirmąsias didesnio masto egzekucijas Lietuvoje ir Latvijoje,
paaiškėjo, kad bent šiuo metu visiškai sunaikinti žydus nėra galimybės, nes didesnė dalis amatų Lietuvoje ir Latvijoje yra sutelkta žydų rankose , o kai kuriais
am atais (y pač stiklių, santechnikų, krosnininkų, batsiuvių) verčiasi beveik vieni
žydai , daugeli s amatininkų žydų šiuo metu būtinai reikalingi, remontuojant gyvybiškai svarbi us įrengimu s, atstatant sugriautus miestus ir atliekant karinės reikšmės darbus . Nor s įmonėse žydų darbo jėgą stengiama si pakeist i lietuvių ir latvių
darbo jėga, pakeisti visus dirbančius žydus , ypač dideliuose miestuose, dar nėra
galimybės. O nebegalintieji dirbti žydai, bendradarbiaujant
su arbe itsa mtu , re gistru ojami ir veikiai naikinami nedidelėmis grupėmis.
Ta proga reikia pažymėti, kad c ivilinės administracijos įstaigos kartais
energingai priešinosi dide snio masto egzekucijoms . Į tai joms visa da buvo atsa koma , jog čia kalbama apie principi nių jsakymų vykdymą.
Pradėius veikti, kartu su egzekucijų ruošimu ir vykdymu didesniuose
mie stuose nedelsiant buvo imtasi priemonių įsteigti getus . Ypač re ikėjo skubėti
Kaune , kur iš 152 400 gyventojų 30 000 buvo žydai. Todėl po pirmųjų pogromų
sukviestam žydų komite tu i buvo paaiškinta, kad vokiečių jstaigos iki šiol neturė
jusios pagrindo įsikiš ti i lietuvių ir žydų tarpusavio ginčus. Padėčiai normalizuoti,
visų pirma, reikią jsteigti žydų getą . Žydų komitetui ėmu s prieš tarau ti, buvo
pareikšta , kad kitaip negalima užkirsti keli o tole sni ems pogromam s . Tada žydai
tuojau sutiko padar yti visa, kas reikalinga, kad jų tautiečiai (origi na le - Rassegenossen , bendrar asiai. - Vert. past.) kuo greičiau persikeltų į Vi l ijampolę, kurioje
buvo numatyta jsteigti žydų getą. Rajonas yra trikampyje tarp Nemuno ir int ako, susisiekia su Kaunu tik vienu tiltu ir todėl lengvai gali būti izoliuota s .
Rygos getui buvo numatytas vadinamasis „ Maskvo s priemiesti s" . Tai yra
blogiau sias Rygo s rajonas, kuriame ir iki šio l daugiau sia gyveno žydai. Perkelti
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žydu s i geto teritoriją bu vo sunk oka, nes reikėjo kažkur iškelti ten gyvenusiu s
latviu s, o gy ve nam ojo ploto Rygoje labai striuka. Iš Rygoje likusių ga l 28 000
žydų gete š iuo me tu gy ven a 24 000. Steigdama ge tus, sau gumo policija ap siriboda vo gr yna i poli cijos ko mpe tencijai priklausančiom is užduo timis, o getų įrengi
mu ir admini stra vimu , jq gyventojų a pr ūp inimu maistu rūpinosi civi l inė ad ministr acija, jų įdarbinimas bu vo pa tikėtas a rbeitsa mtam s.
Getai s teigiam i ir kitu ose miestu ose, kuriu ose gyve na nemažai žydą
Ž ydų pa ž ymėjima s gelton a Dovy d o žvaigž de ant krūtinės ir nu garo je, pali eptas vykdy ti la ikinais saugumo policijos jsakymais, buvo atlikt as per trumpą l aiką, remiantis a titinkamai s užimto s te ritorijos kar i u omenės vad o potvarkiais, o vėli au - c ivilinės admini stra cijos.
Iki šiol likviduotq žydų s ka ič ius ma tyti 8-me pri ede esanč i oje su ves tinėj e.

4) Kova prieš pa rt izanus
Pirmo siomis karo d ien omis sov ieta i s udarė pa rtiza nų pulku s, kurių paskirti s buvo vykdyti sabot a žo aktu s už vokieči ų li n ijų iki pat tolimojo kar iuomenės užnugario ir visais į manomai s būda is u žpuld inė ti ir vykd yti teror o aktu s
suke liant neramumus. Be šių per vokiečių linijas permes tų dalin ių, iš pa silikusių
komunistų ir išblaškytų raudonarmieč ių susiformavo partiza nų g rupės, veikiančios tokiais pat būdais. Be to, dau g kur parti zanai bu vo išmeta mi su parašiutai s.
Kai sa u gum o policijos operat yv iniai b ū ria i ir verma chtas sistemin gai iššukavo atskiras išvalytinos teritorijo s dali s, suka upt as patyrimas veiki a i pa rod ė,
jog sėkmingai kovoti prieš partizanu s galima tik remiant is ryši ų ta rnyba. Kadangi nepakanka vien tik sukurti ryšiLĮ tarnybo s tinklą, tai kaip civiliai žvalgai buvo
pa sitelk tos ir būriams priskirto s lat vit\ vertėjų grupės . Dė l to vis sėkmingiau
sekėsi susekti partizanus. Kai kur partizanLĮ btiria ms nuk enksminti buvo panaudojamos savo pajėgos. Esant reikalu i, s tamb esnio masto akcijos būdavo surengiamos kartu su vermachto dal imis . Ryš it\ tinkl as bu vo taip išplėstas, kad gyven v iečių ir lauko komendantūros atli e ka ž inių ta rnyb ų da rbą ir ga utus pran ešimu s
perduoda toliau atitinkamoms karinėms dalim s. Tiesiogiai kov ojant pri eš part izanus, buvo sukauptas didžiuli s pat y rim.i s.
Suimtųj LĮ parti zanLĮ btiritĮ narit\ ir k itLĮ įkalintLĮjt\ apkl a usa laiku i bėgant
padėjo sus id aryt i bendrą vaizdą api e parti zam1 kontin gento sudėtį, uždavi niu s ir
kovo s btidus. Ši patirti s buvo kruopščiai išanali zuota ir panaudota ra portu ose
ap ie patyrimą, kuril\ mūsų prašė armijo s. PaskutiniLĮjll raportų nuorašai yra 9
priede.
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5) Kiti saugumo policijos veiklos barai

447

Ata s kaita apie likviduotuosius

l) Ryšium su susidarius ia padėtimi psichiatrinėse ligon i nėse, keletą kartų
teko pasitelkti saugumo policiją. Traukdamiesi rusa i iš daugelio ligon in ių p as iė mė

Ž ydai

visas maisto atsargas. Dauge lyje vietų prižiūrėtojai ir m edi cinos darbuotojai

išbėgiojo.
menės

Kadangi, ištrū kę iš įva irių ligoninių, ligoniai

pas idarė

pavo jingi visuo-

saug umi, jie buvo likviduoti
Agluonoje (Lietuva) 544 psichiniai ligon iai
Marijampolėje "

109 " ,,

Mogutove (netoli Lugos) 95 " ,,

Kom un istai

Iš viso

Lietuva
Kauno m iestas ir apygarda

31 914

80

31 994

ŠiaulitĮ a pygard a

41 382

763

42 145

Vilnia us apygar da

7 015

17

7 032

80 311

860

81 171

Iš viso: 748 psichiniai ligoniai
L at v ija
Kitais atvejais vermachto viršininkai kreipdavosi

į

m us, prašyda m i pan a-

šiai išvalyti kitas psichiatrines ligonines , numa tytas prita iky ti ka riškių apgyve n-

Rygos m iestas ir

dinimu i. Tačiau jiems buvo

apygarda

6 378

Mit uv os ap yg a rda

3 576

Liepojos apygarda

11 860

Volmaro apyga rda

209

Daugpi lio a pygar d a

9 256

589

9 845

30 025

l 843

3 1 868

684

1158

pasiūlyta

patiem s griebt is priemonių, ku rias laiko rei-

kalingom is, nes šiuo atveju saugu mo policijos interesai ne reika lavo jos
2) Ypatingieji

būriai plači u

mast u orga niza vo

vikų n užudytų a smenų ekshumavimą

iš t rem tųj ų

įsikišimo.

pa ieš kas, bo lše -

ir a tpažin i mą. Pro pa gand os tikslais tokio -

se akcijose dalyva udavo verm achto prop aga nd os
spaudo s atstovai.

gru pės,

o kai ku r ir užsie nio

Estijoje ru sų n užudy tų žmon ių kūn ų at kasimas bu vo orga niz uotas pla tesniu mastu. Atsižvelgia nt į atli ktinų d arbų apimtį, Talin e buv o įkurtas centr as,

Es ti ja

474

kuris , prižiūrint saugumo policijai , siste mingai atlieka

p aieš kas ir nu-

B a lt g ud ija

7 620

Apie darbo apimtį byloja tas faktas, jog vien iš Tal ino din g usia is be žini os
paskelbta 30 000 vyrų / .. ./

S u ve s ti n ė

statinėja n užud y tųj ų

ištrem tųjų

7 620

užkasimo vietas.
Lietu va

80 311

860

81171

Latv ija

30 025

1 843

31868

Estija

474

684

1158

Baltg udi ja

7 620
118 430

Prie š ių sriči q reikia

7 620
3 387

121 817

pri dėti:

Liet u voje ir Latvijoje pogromq met u suna ikinta žy dq 5 500
Senos iose Rus ijos že mėse likvi du ota žy d t\, kom unis tq ir partizanq
Ps ichin iq ligo nit \ 748

2 000
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Ti lžės saugumo policijos ir saugumo tarn ybos baro pasie nio ru ožuose

su naikint a komunistų ir žydų 5 502

55 štandar tenfi urerio K. Jage r io suvestinės žinios apie operatyvinio būrio
3 iki 1941 m. g ru od ž io l d. įvykdytas egzek ucijas

Iš viso 135 567
Pasira šė:

PRI ED AS N R. 2

Dr. Stahlecker

55 Brigadenfiu rer is ir polic ijos gen erolas majo ras
Sau g um o po licijos ir 50 vadas
Kauna s, 1941 m . gru od žio 1 d .
O pe ratyv ini s bū rys 3
5 egze mp lio riai

F.d. R

Janik
Kanzleiangestellte
Skelbta: Niirn berger Prozesse. Der Proze ss gege n die H auptkri egsverbrecher von dem Internatio nalen Militargerichstho f. - N iirnb erg , 14.11. 1945 1.10.1946. Band 37, <lo k. No 186- L, s. 670- 703. Dokumen to ištra ukos , liečia nči os
Lietuvą, lietuviškai skelbtos kn.: Masin ės žud ynės Lietu voje. 1941- 1944. Do kumentų rinkinys. 2 dalis/ Paru ošė G. Ersl avai tė. - Vilniu s: Min tis, 1973, p .17- 22.
Iš

voki ečių

kalbos

vertė

Irena Tumavičiū tė

4-t as egz emplio ri us
Op eratyvini s būrys 3 perėmė sau gumo policijos funkcijas Lietuvoj e 1941 m.
liepos 2 d .
(Vilniau s sritį ope ratyvi nis būrys perėmė 1941 m. rugpjūčio 9 d., Šiaulių
sri tį - 1941 m. spalio 2 d .; Viln ių iki to laiko t va rkė ope rat yvi nis būrys 9, o
Šiauli us - ope ratyvi ni s būrys 2.)
Mano nur ody mu ir pali epimu
1941.VII.4
1941.Vll .6
Suorganizavus

Kau n as - VII forta s
Kaun as - VII forta s

l iet u v ių partizanų įvy kdytos

416 žyd ų, 47 žydės
Žydai

egzekuc ijos:
463
2514

skrajojan tį būrį,

55 oberš tu rmfiure riui Haman u i (Hamann ) ir
operat yvi nio būrio 3 vyn1 vadovaujan t, ka rtu s u
lietuv ių p arti zana is buvo įvykdytos šios akc ijos:

a štuoniems-deši mči a i pati k i mų

1941.VII.7
1941.VII.8

Marijampol ė

1941.VII.8
1941.VII.9

Gir kal n is

1941.Vll.9
1941.VII.14
1941.VII.17

Vand žioga la

Kauna s Vll for tas

Žyda i
14 žyd t1 ir 5 komunistiniai

32

veikėjai

19
6

Kom un istiniai veikėjai
32 žy dai, 2 žydės, l l ietuvė,
2 lietu viai kom tm istai, l rusas
kom un istas
21 žyd as, 3 žydės

38
24

Marijampol ė

21 žyd as , l ru sas, 9 lietuviai

Bab tai

komuni stai
8 kom un istin iai
(6 iš jų žyda i)

31
veikėjai

8
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1941.VIl.18

Ma rijamp olė

39 žy d ai, 14 žyd ži q

1941.VII.19

Kau nas -

17 žyd ų, 2 žyd ės, 4 lietu via i

VII forta s
1941.VIl.21

1 vo kietis komun is ta s

59 žyda i, 11 žyd ž ių, l

26

1941.VJJ.23

Kėdai niai

1 žy da s
83 žy d ai, 12 žy d ž iq, 14 ru s ų

103
1

komuni stt\, 15 lie tuv iq komu nistų, l ru sas kar in inkas- p olitvadova s
1941.VIl.25
1941.Vll.28

Marijampo lė

1941.Vll.29

Raseiniai

1941.VIl.30
1941.VJl.31

1941.Vll.l l -3 1

Pa n evėžys

1941.Vlll.l 1

Pa n evėžy s

1941.VIII.13

Alyt us

1941.VIIl. 14

Jona va
Rok iškis

li etu vė,

9 ru sai komu nistai

90 žydų, 13 žydži ų
234 žydai, 15 žyd ž ių, 19 ru sų
komun istų, 20 li e tuv ių ko m u-

Kauna s -

125
103

nistų

288
257

Arioga la
Utena

254 žy da i, 3 lietu via i kom un istai
27 žy dai , 11 li e t uv i ų komunis tų
235 žy d ai, 16 žydži ų , 4 liet uvia i

Vandžiogala

komun ista i, l žmogžudy s,
d u apiplėš imu s
13 žydų, 2 žmog žud žia i

Ukm ergė

254 žyda i, 42 žyd ės, l le n kas

194 1.VIII.
15 ir 16
1941.Vlll. 9- 16
1941.V 11"27VIII.14
1941.VIIl. 18

Raseiniai
Rokiš kis
Kauna s IV forta s

1941.VIIl .19

U kmergė

1941.Vlll .22

Dau gpili s

1941.VIII.22

Ag luona

1941.VIll .23

Panevėžys

38

jvykdęs

256
15

Rugpj ūti s

1941.VIIl.l

komu nis tas , 2 NKV D age nt a i
lie tu v iai, l Jonavos burm is tras ,
d avęs jsa kymą padegti Jonavos
1941.VIII.2

1941.VJll.4
1941.VJll.5
1941.VIIl.7

Kauna s IV fort as
Pa nevėžys

Rasein iai
Utena

miest ą

300

170 žydų, l JAV žy da s, 1 JAV
žyd ė, 33 žyd ės, 4 lie tuviai
komuni s tai

209

362 žy d ai , 41 žyd ė, 5 ru sai komu ni stai , 14 lietu vių kom un i s t ų

422

213 žydų, 66 žyd ės
483 žy d ai, 87 žydės, l liet uvis,
lavonu s

U kme rg ė

620 žy d ų, 82 žydė s

1941.VJI1.18-2 2

Ras einių

1941.VIII.25

apskriti s
Obelia i

279

apiplėšęs vo k iečių kare i v ių

1941.Vlll. 8

484 žydai , 50 žyd ži ų

534

IV forta s

l lenk as, 22 lie tuvia i komuni stai ,
1941.VIl.22

1941.Vlll. 9

komuni stai , 2 lietu vės komuni s tės,

Pa nevėžys

53

451

571
702

• Turi būti •• Turi bū ti ••• Tur i b ūt i "" Turi būt i -

718.
VII.
643.
23.

450 žyd ų, 48 žydės, 1 lietuvi s
kom un is tas, 1 ru sas komunis tas
617 žydų, 100 žyd ž ių ,
1 n u s ikaltė lis
497 žydai, 55 žydės
3200 žydų, žyd ž ių ir žydų
vai k ų, 5 liet uv iai kom un ista i,

500
719*
552

3207
1 lenkas, 1 partizana s
294 žyd ės, 4 žyd ų vaikai
298
493 žydai , 432 rusa i, 56 lietuviai
(visi a ktyvū s kom unista i)
981
698 žydai, 402 žydės, 1 len kė,
711 intel igentų žydų iš geto,
kai p repres ija už sabo tažo a ktą
1812
298 žydai , 255 žy dės, 1 pol itva dovas , 88 žyd ų va ikai , 1 ru sa s
645 .. .
komun ist as
3 ru sa i komu nis tai, 5 latvia i,
iš kurių 1 buvo žmogžud ys,
1 ru sas gva rdieti s, 3 lenk ai,
3 čigonai, 1 čigonė, 1 č igonų
va ikas, l žy d as, l žydė,
l arm ėna s, 2 politvadov ai
21. ......
(tikri na n t Daugp ilio kalėjimą )
Psich iniai ligoniai: 269 vyrai ,
227 mo terys, 48 vai kai
544
1312 žyd t\, 4602 žydės,
1609 žyd t\ vaikai
7523
466 žydai, 4-W žydži ų ,
1020 žyd ų vaikų
1926
112 žyd t\, 627 žydės,
421 žyd ų va ika s
1160
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1941.VIIl.26-26 Šedu va
1941.VJJl.26

1941.VIIl.26
1941.Vlll.26
1941.Vlll .27
1941.VIIl.27

Zarasai

Pasvalys
Kaišiadorys

1941.VIII.27

Prienai
Dagda
ir Kraslava
Joniškis

1941.VIII.28

Vilkija

1941.VIII.28

Kėdainiai

1941.VIII.29

Rum šiš kės

1941.VIII.29

ir Žiežmariai
Utena ir Mo lėtai

1941.VIII.13-31 Alytus ir jo

230 žydų, 275 žyd ės,
159 žydų vai kai

PRIEDAI

Visi žyda i, žy dės ir žydų
vaikai
121 žydų , 4 rusų belaisv iai
47 žyd ai, 165 žydės,
143 žydų va ikai
76 žy dai, 192 žyd ės,
134 žydų vaikai
710 žydų , 767 žydės,
599 žydų vaikai
20 žydų, 567 žydės,
197 žydų vaikai
582 žydai, 1731 žydė,
1469 žy d ų va ikai
233 žydai

apylinkė s

1941.VIII.28IX.2

Marijampolė

30 žydų, 72 žydės,
23 žydlĮ vai kai

125

Jieznas

26 žy dai, 72 žydės,
46 žydų vaikai

144

Arioga la

207 žydai, 260 žydž ių,
195 žydų vaikai

662

Josvai niai

86 žydai , 110 žydžill,
86 žydų vaika i

282

Babtai

20 žydų, 41 žydė,
22 žyd ų vaikai

Vand žioga la

42 žydai , 113 žydžių,
97 žydų vaikai

252

Kra kės

448 žydai , 476 žydės,
201 žydų vaikas

1125

1941.IX.4

Pravien iškės

247 žydai, 6 žydės (kurst ymas
darbo stovykloj e)

1941.IX.4

Čekiškė

22 žyda i, 64 žydės,
60 žydų vaikų
6 žydai , 61 žydė,
126 žydų vaika i
2 žyd ai, 71 žydė,
86 žyd ų vaikai

2569
1349
1911
1078
216

355
402
2076
Sered žiu s
784
Vel iuona
3782
233

Ru gsėj is

1941.IX.l

Petraši ūnai

664

767 žyd ai, lll 3 žyd žių,
l lietuvis komunistas,
687 žydų va ikai, l ru sas
ko mun istas
402 žydai , 738 žyd ės,
209 žydlĮ vaikai

1763 žydai , 1812 žydžių ,
1404 žydų va ikai,
109 psichinia i ligon iai,
l Vokietijos pilietė, kuri
buv o ištekėjusi už žy d o,
1 rusė

Darsūniškis

10 žydų, 69 žydės,
20 žy d ų v aikų

Garliava

73 žy da i, 113 žydži ų,
61 žyd ų va ikas

Jonava

112 žydų, 1200 žydžių,
244 žydų va i kų

Zapyš kis
1941.IX.5

Ukme rg ė

1941.VIII.29
IX.6

Valyma s
Rasein iuo se

47 žyd ai, 118 žydžių,
13 žydų va ikų
1123 žyd ai, 1849 žydės,
1737 žydų vaikai

83

253
146
193
159
178
4709

Ju rb ar ke

16 žydl!, 412 žydžių,
415 žydlĮ vaikų
Visi žydai , visos žy d ės,

Alytus

visi žyd ų vaikai
287 žy d ai, 640 žydžių,

412

1941.IX.9

Butrimo nys ·

352 žydq vai kai
67 žy d ai, 370 žyd žių,

1279

1941.IX.9

303 žydq vaikai

740

1941.IX.10

Merkinė

223 žyda i, 355 žy d ės,
276 žydų vaika i

854

1941.IX.10

Va r ė na

541 žyd as, 141 žydė,

5090
99
247
1556

453

149 žy d t\ va ika i

843

831

PRIEDAI
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1941.IX.1l

Leipalingis

1941.IX.11

Seirijai

1941.IX.12

Simnas

1941.IX.ll ir
12

Užusaliai

1941.IX.26

Kaunas IV fortas

60 žydų , 70 žydžių,
25 žydų va ikai
229 žydai , 384 žydės,
340 žydų va ikų
68 žydai , 197 žydės,
149 žydų vaikai
Baudžiamoji akcija prie š
gyventojus, kurie maitino
rusų partizanus , o da lis jų
turėjo ginklus
412 žydų, 615 žydžių, 581 žydų
vaikas (ligoniai ir jtariam i sergą
u žkrečiamomis ligomis)

1941.XI.29
953
414

1941.X.4

Žagarė

Kaunas IX fortas

633 žyda i, 1107 žydės, 469 žydų
va ikai (išvedant šiuos žydus kilo
maištas, kur is č ia pat buv o
nuslopintas . Slopinant bu vo
vietoje nu šauta 150 žydų.
7 partizanai buvo sužeisti .)
315 žydų, 712 žydžių,
818 žydų va ikų (baudžiamoji

1941.IX.29

Kaunas IX fortas

Lapkritis
1941.XI.3

Lazdijai

485 žydai, 511 žydžių,
539 žydų vaikai

1941.XI.15

Vilkaviškis

36 žydai, 48 žydės,
31 žydų vaikas

1941.Xl.25

Kaunas-

1159 žydai , 1600 žydžių,

IX fortas

175 žydų vaikai (perkeltieji iš

• Turi būti - 48.

2000

mokyklą,

be to, 15 Kalinino
34

grupės teroristų•

1608

Operatyvin io bū rio 3 padalin ys Daugpilyje
9012 žydų, žydž i ų ir žydų
1941.VIl.13vaikų, 573 aktyvū s kom un istai
VIII.21
Operatyvinio
1941.VIl.12
IX.l
1941.IX.2

2236

9585

būrio

3 padalinys Vilniuje
425 žyd ai, 19 žydži ų,
Vilniaus miesta s
8 kom un istai, 9 komunis tės
864 žydai , 2019 žydžių,
Vilniaus mie stas
817 žydų vaikų (ypat in ga
akcija , ne s žy dai ša udė i
vokiečių kareivius )
993 žydai , 1670 žydžių ,
771 žydų va ikas
337 žydai, 687 žydės

1941.IX.12
1845

2007 žy dai , 2920 žydžių,
4273 žydų vai kai (geto valymas
nuo nereikalingų žydų)

Kauna s IX forta s

693 žydai, 1155 žydžių,
152 žydų va ikai (perkeltieji iš
Vienos ir Vroclavo)
17 žydų, 1 žyd ė, nu sižen gusi
geto nu os ta tam s, l reich o
vokiet is, kuris buvo perėjęs

2934

i žydų tikybą ir lankė rabinų

akcija, nes gete buvo šauta j
vokiečių policininką)

1941.IX.29

43•

Spalis

1941.X.2

Berlyno, Miuncheno ir Frankfurto prie Maino)

155

455

1941.IX.17

247 žy dų vaikai ir
4 lietuviai komuni sta i

9200

461

3700
3334

1271

1941.IX.20

Nemenčinė

128 žydai , 176 žydės,

Naujoji Vilnia

99 žydų vai kai
468 žydai, 495 žydės,

403

1941.IX.22

1159

Riešė

196 žydų vaikai
512 žydų, 744 žy dės,

1767

Jašiūnai

511 žydt\ va ikt\
215 žydų, 229 žydės,

1535
1941.IX.24
115
1941.IX.25

131 žydų vaikas
• Pirmieji Sovietų Lietu vos aktyvistai , pa sit1sti iš Kalin in o miesto
organiz uoti pas iprie šinimo okupantam s.

575

i

Lietuvą
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1941.IX.27
1941.IX.30
1941.X.4
1941.X.6
1941.X.9
1941.X.16

Eišiškės

Trakai
Vilniaus miestas
Semeliškės

Švenčionys

Vilniaus miestas

1941.X.21
1941.X.25
1941.X.27
1941.X.30
1941.XI.6

Vilniaus miestas

1941.XI.19
1941.Xl.19
1941.XI.20
1941.XI.25

989 žyd ai, 1636 žydės,
821 žydų vai kas
366 žydai , 483 žydės,
597 žydų va ika i
432 žydai , 115 žyd žių,
436 žydų vaika i
213 žydų , 359 žydės,
390 žydų vaikų
1169 žydai, 1840 žy d ž ių,
717 žydų va ikų
382 žydai , 507 žydės,
257 žydų vaika i
718 žydų, 1063 žydės,
586 žydų vai kai
- žydai, 1766 žydės,
812 žyd ų vaikų
946 žydai , 184 žydės,
73 žydų vaikai
382 žydai , 789 žydės,
362 žydų vaikai
340 žydų, 749 žydės,
252 žydų vai kai
76 žyd ai, 77 žydės,
18 žydų vaikų
6 karo bela isviai, 8 lenkai
3 karo belai svia i
9 žydai , 46 žydės, 8 žydų
vaika i, l lenkas už ginklo ir
kitų karo reikmenų laikymą

Operatyvinio būrio 3 padalinys Minske
1941.IX.
Pleščenicai,
28-X.17
Bigolinas•,
Šackas,
Bobrai ,

• Turėtų būti - Begomlis.

Uzd a
3446
1446

3050
133 346·

1983
962

620 žyd ų, 1285 žyd ės,
1126 žydq vaikai ir
l 9 komuni stų
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Iki perimant op erat yviniam būriu i saug umo policijos funk cijas, vie n tik pa rtizana i
per pogromu s ir egz eku cijas likvidavo žy d ų

400 0
3726

Iš v iso : 137 346 **
1146
2367
1941. XII.1
2578

Šian dien galiu konstatu oti, kad operat yvin is būrys 3 pasiekė užsibrėžtą
tikslą - išspręsti žydų problemą Lietu voje. Lietuvoje žydq dau giau nebėra, išsky-

1203
1533
1341
171
14
3
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ru s darbui nau doja mu s žydu s bei jų šeimas,
Jų liko
Šiauliuo se ap ie
4500
Kaune
15 000
Vilniuje „
15 000
Ir šiuos žyd us darbininkus be i jų šeimas aš no rėja u su naikint i, tači a u tam
griežtai pa sipr iešino civili nė vald žia (reichsk omisara s) ir kar i uomenė, kurie pareika lavo, kad šie žydai ir jq šeimos ne būtų sunaikinti!
Tikslas - išvalyti Lietuvą nuo žydų - ga lėjo bū ti pasiektas tik dėl to, kad iš
rinktinių vyrų bu vo suo rgan izuotas skrajojan tis b ūrys, vado vaujama s oberštu rmfiurerio Hamano , kuris visiškai supr ato man uosius tikslus ir sugebėjo užtikrint i
bendradarbiavimą su l ietuvių partizanai s bei atitinkamo mis civilinėmis įstaigomis.
Tokiq akcijų vykdyma s p irmiau sia yra orga n izacin is klau simas. Pasiryži mas sistemingai išvalyti kiekvieną ap skriti nuo žydq par eikalavo kruopščia i ištirti kiekvi enos a tskiros akcijos parengimą ir esančias atiti nkamoje ap skri tyje sąl y
gas. Žyd a i tu rėjo būti surin kti i vieną ar ba kelias vie tas. Priklaus oma i nuo jq
s ka i čiaus, reikėjo ras ti v ietą ir iškasti reikiam o d ydžio du obes. Nu otolis nuo surinkimo punktq iki duobiq buvo v idutini škai 4-5 km. Žydai bu vo gab en ami i
egzekuci jos vietą grupėmis po 500, ma žiausias atstuma s tarp grupių bu vo 2 km.
• Turi
•• Turi

bū ti

būti

- 133 350.
- 137 350.
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Apie tai, kokius sunkumus čia teko nugalėti ir kok io nervų įtempimo
pa reikalavo tas d arbas, rod o kad ir tok s pavyz dys :
Roki. kyje 3208• žmone s

reikėjo

nu gabe nti 4 1/ 2 km i likvidavimo

vietą.

Kad ši d arbą būtų galima atlikti per 24 valandas , reikėjo iš 80 mū sų ži ni oje buvu s ių lietuvių partiza nų

daugiau kaip 60 pask irti gabe nimui ir aps upt os teritorijo s

apsaugai . Likusioji dalis, kuri visą laiką keitėsi, kartu s u mano žm onėmis atliko
visą d a rbą . Mašinų pervežimui buvo ga lima ga uti tik retais atvejais . Bandymam s
pabėgti, ku rių pasitaik ydavo, rizikuodami gy vybe, užkirsdavo kelią išimtinai mano ž monės. Taip , pvz. , Marijampolėje 3 mano būrio vyr ai su šaud ė miške 38 prasiveržusius pro apsaugą žyd us ir komunistiniu s veikėj us. Nė vie nas iš jų nepaspru ko. Vykstant į kai kurių akcijų vieta s ir parv yks tant iš ten , mūs q vyrams

tekdavo nukeliauti iki 160-200 km. Tik sum aniai pla nu ojant la i ką, p avykdavo
atlikti iki 5 akcijų per savaitę. Kar tu, žin oma, reikėjo tvarkytis taip , kad lygiagrečiai susikaupę

Kaune darbai nesuard ytų bendr os tarny bos tva rk os.
Akcijas pači ame Kaune , kur mūsų žinioje yra pakankamai bent kiek parengtų partizanų, galima laikyti paradi nia is šaud ymai s, pal ygi nu s s u milžini š kais
sunkumais , kuriuos da žnai tekd avo įveikti kit ur .
Visi mano būrio Kaune vadai ir eilin iai a ktyv iai dalyvavo didžiosio se akcijose Kaune . Tik vienas identifikacijos tarnybos darbuotojas dėl ligos bu vo n u o
to atleis tas.
Man atro do, kad ope ratyvi nis būrys 3, iš esės imant , žy dq akcija s baigė.
Liko įvai riems būtiniems darb ams naudojami žy d ai ir žydės, ir aš manau , kad, ir
žiema i praėjus, jie dar bus labai reikalingi. Esu tos nuom o nės, kad reikėtų tuo ja u

459

ga uti d arb o, mėgino įstoti i komjaunimą. Čia teko imtis g riežtq priemonių, kad
atitinkami lietu višk i s luoksniai gera i įsikaltų į galvą ryškią liniją. Kalini a i b uvo
išrikiuojam i kalėjimo kieme ir, remiantis są rašais bei dokumentais , patikrinami .
Tie, kurie bu vo be reikalo įkalinti dėl men kų nusižengimų, bu vo sustatomi i
atski rą grupę. Tie, kuriu os mes , tu rėda mi galvoje jų nu siže ngimu s, nuteisėme 1-3
ir 6 mėnesiams, irgi bu vo išrikiuoti atskirai , kaip ir tie, kur iuos reikėjo likvidu oti nu s ikaltėliai , komunistin ia i veikėjai, politvadovai ir kitokie padu gnės. Pa pil d omai prie pas kir tos bau sm ės dali s kalinių, kiekvienas pagal tai, kokį nusika ltimą
buvo pada ręs, ypač kom uni sti niai veikėjai , gavo či a pat nuo 10 iki 40 rimb o smū
g ių . Baig us patikrinim ą, kali n iai buv o nu varyti atgal į savo kam eras. Tie , ku rie
turėjo bū ti p aleis ti, bu vo s usta tom i į kolo ną ir nuved ami į turgavietę. Ten į juo s
bu vo krei pi amas i trumpa prakal ba ir po to, dau gelio gyventojų akivaizdoje , jie
buvo paleidžiami. Pr a kalbos, kuri b uv o tu ojau saki nys po sak inio ve rtėjo ve rč ia
ma į lietuvių ir ru sų ka lbas, turin ys buvo toks:
„Jeigu mes būtumėm bolševikai, mes jus sušaudytumėm, be t, kadangi
mes es ame vokiečiai, paleidžiame jus į laisvę".
Po to jie buvo griežtai įspėjami, kad nedalyvautų jokioje politi nėje veik lo je, nedel sdami pranešinėtų voki ečių įstaigoms visa, ką jiems teks su žino ti apie
prie šiškas nu otaik as, ir tučtuojau veiksmingai įsijungtų į atstatymo darbą, vi sų
pi rm a žemės ūkyje. Jei kas n ors vėl nu sikals , bus suša ud ytas. Po to jie buvo
paleidžiami.
Neįm anoma įsivaizd uoti,

kiek d žia ugsmo ,

dėkingumo

ir dvasios paki li-

pradėti žydų da rbininkų vyrų sterilizav imą,

mo su kelda vo šis mūsų žygis ir paleistie siems ir šiaip gyven tojam s. Dažnai mums
tekd avo gr iež tai s udrau sti moter is, vaikus ir vy ru s, kurie s u ašaromis ak yse s iekė

daug i nimą si.

bučiuoti

ir tu o būdu s utrukd y ti tolesnį jų
Jeigu kuri no rs žydė vis dėlto tap tų n ėščia, ji turi būti lik viduota .
Vienu sva rbiausiųjų savo u ždavin ių, be žydų akcijų, operatyvin is būrys 3
laikė dažniau sia i perpildytų kalėj imų atskirose vietose ir mies tu ose patikrinimą.
Kiekvieno apsk rities miesto kalėjime buvo laikoma vidutin išk ai apie 600 lietuvi ų
tautybės asmen ų,

nors jokio pagri nd o laikyti juos s uimtu s nebu vo. Jie bu vo parremiant is papras tais įskundimai s ir pan . Dau ge liu atveju buvo s uvedam os asmeninės sąskaitos. Niekas jais nesi rūpino. Reik ia užei ti i kalėjimą ir
bent valand ėlę pabūti sa usakim ša i prigrūstose kamerose , kurių hig ieno s sąl ygų
tizanų sui mti ,

nė aprašyti ne įmanoma. Jonavoje , o tai būdin ga daugeliui kalėjimų, vie name
tam siame 3 m ilgio, 3 m pločio ir 1,65 m aukščio rū syje 5 savaites išbuvo 16
žm onių, kurie visi galėjo būti palei sti, n es jų niekuo ne ga lima buvo apkaltinti. 13-

16 metų amžia us me rgaitės bu vo uždary tos

• Taip originale. Žr. p. 133.

i kalėjimą už tai, kad

jos,

n o rėdam os

mum s ranka s ir kojas.

Jiige r
SS š tand artan fiur eris
Skelbta :

Masin ės žudynės

Lietuvoje (194l-t 944).

lis. - Vilnius: Mintis, 1965, p. 131-140.

Dokumentų

rinkinys. l da-
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Mošė Kulbaka s. Vilnius. Sudarytojas
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1990 m. :
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Prof., habilituotas daktaras ALFONSAS .EIDINT, · .,,
Vaiguvoje, Keln1ės rajone. Dabar gerai žinoma s li~t,uv_i~,}~įoB:1<a~ ir
politologas studijavo istoriją Vilniaus Pedagoginiam e institute (dao ar
Universitetas), ten dėstė Naujausiqjq laiktt istoriją, 1990 m. apgynė Habil.
Dr. disertaciją „LiettĮVitĮ en1igracija į PiettĮ ir Šiaurės Amerikos šalis 1868~
1940 1n." 1986 111.
perėjo d}rbti i Lietuvos istorijos institutą (Lietuvos MoksltĮ
Akaden1ija), buvo direktoriaus pavaduotoju, rinko medžiagą ir skaitė
pranešhnus n1okslinėse ~91_:1f<ąrencijose JAV, ŠveicĘtrijoje, Suon1ijoje,
Vokietijoje, pas~elbė ·keliasdešin1t ~traipsniq ir 11 knygq XX a. Lietu~os . - .--~ ,
istorijos klausitnais, parašė ' vi_suon1ęnės veikėjtĮ J. Šliūpo, J. Gabrio- _ --✓
·i
~ Paršaičio, _liettivos prezidenti.1 A. Smetonos, K. Griniaus, A. Stulginskio
(pastaroji Vilniuje '2001Jn.išleista ariglų kalba) biografijas. Kartu su Vytautu
Žaliu ir Alfred Erich $enn St. Martins Press išleido knygą „Lithuania in
'
European Politics. Years of the First Republic, 1918.:....
1940" (1998 ir 1999 m. ··
·• leidin1ai), par~1ošė svarbius dokumentq ir straipsnių rinkinius „Naujas .
požiūris į Lietuvos istoriją" (1990), ,,Lietuvos valstybės Tarybos protokolai
1917-1918 in( ..(1991) ir „Lietuvos žydq žudyniq byla" _(200_1)
..
..-- , ..D~n1ėjosi diplo~atijos istorija, buvo ekspertu Molotovo-Ribentropo pą½to
" pasek1nh1 ir 1940 111.,,socialistinės revoliucijos" Lietuvoje įvertinimo · . ,: komisijosė, ęavo darbuose griovė sovietinės istoriografijos ideologines ~ ·
.. - 111istifikacijas.1993-1997 m. paskirtas Lietuvos Nepaprastuoju ir Įgaliotuoju
an1~asadoriumi JAV, 1997-1999 - Lietuvos ambas~dorius Kanadoje.
\
Reziduoda1nas ·Vašingtone buvo ir pirmuoju Lietuvos ambasadoriumi
1 Meksikoje. Nuo 2001 m. sausio dirbo Lietuvos Užsienio reikalų
. piinisterijoje an1basad6riumi Ypatingiems pavedimams, dėstė diplomatijos
liisciplinas bei holokausto studijas Vilniaus ·universiteto Tarptautiniq
santykių ir politiniq f!lOksltt insti'ft1te.
-~uo 2002 1n. sat't~io A. Eidintas pas~irtas Lietuvos ambasador~umi Izraelio
valstybėje. ·
_
·
Vedęs, žmona Birutė - anglų kalbos n1okytoja, šeimoje dvi dukros Aistė ir
Monika ir sūnus Donatas.
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Dėl nacių Vokietijos okupacijos brutaliai sunaikinta daugun1a Lietuvos
žydtt - istorinė unikali savo kal_ba ir k~1tltūra, svarbi.ekono1nikoje didžiatisia
Lietuvo s tautinė .grupė, su kuria šin1tmečiais kartu gyventa ir _sugyventa.
Centrinė šios knygos -ašis yra holokausto 1nett1visos Lietuvos ir vietos
. žydq tragedija , liečianti lietuvit1 ir žydq santykius, lietuvil1 kultūrinį ir
ekonon1inį antisen1itiz1ną, stereotipus, lietuviq - nacių talkininktt vaidmenį.
Poholokaustinės· Lietuvos visuon1enės santykis su' trhgiškais karo n'letq
įvykfais taip pat yra tyrimo akiratyje, siekia1na nustatyti lietuviq
visuomenJs bandy1nu~ susivokti kolaboravitno su naciais faktq, .bendros
netektięs trągiz1ną, apžvelgti žydt\ ir lietuvh1 skaus1ningą dialogą: kas ir
kodėl atsitiko karo metais. Tie klausimai iki šiol įtakojan1i senų antižydiškų
stereotipų ir prietarq, tačiau tikrovės šviesa kotnplikuotoje Lietuvos
pastarojo šimtmečio istorijoje keičia senus klaidingus požiūrius, atskleidžia
bendros istorijo s, tapatt1n1Oir bendro praradimo suvokin1ą, 1noralinės
atsakon1yb~s pajautą.
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