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SUNAIKINTA BENDRUOMENĖ IR
IŠTRINTA ATMINTIS
Kad Trakuose kadaise gyveno ir žydų bendruomenė, šiandien
primena tik ant kalvos prie Lukos (Bernardinų) ežero nykstančios senosios kapinės, kuriose išlikę apie du šimtus samanomis apaugusių
antkapių su hebrajiškais užrašais, ir masinė Holokausto aukų kapavietė Varnikų miške netoli Skaisčio ežero, kur, kaip ataskaitoje nurodė vienas iš žydų žudynių Lietuvoje organizatorių SS štandartenfiureris Karlas Jägeris1, 1941 m. rugsėjo 30 d. buvo sušaudyti 1446
žydai: 366 vyrai, 483 moterys ir 597 vaikai.
Daugiau jokių ženklų, kurie liudytų apie žydų gyvenimą Trakuose, mieste nėra – tarsi visi tie į kapus atgulę žmonės būtų neverti jokio atminimo, o gal niekada čia ir negyvenę. Tokia užmarštis
kelia nuostabą, nes iki Holokausto žudynių ši bendruomenė buvo
svarbi Trakų gyvenimo dalis, ir verčia klausti, kodėl mūsų istorinė
atmintis šiuo atveju yra tokia trumpa, vos siekianti vieno žmogaus
gyvenimo trukmę.
Juk nuo 1863 m. iki XX a. vidurio kai kuriais laikotarpiais žydai
sudarė net iki trečdalio miestelio gyventojų, o jų kalba buvo viena iš
keturių, prieš Antrąjį pasaulinį karą dažniausiai skambėjusių Trakuose – apie tai liudija ir karaimo Michailo Zajančkovskio (1922–2014)
atsiminimai:
Antrame name nuo mūsiškio, Vilniaus ir Mokyklos gatvių
kampe, gyveno kaimynas ponas Pavlovskis. Susitikęs pažįstamą žmogų, ponas Pavlovskis sveikinosi sutiktojo kalba. Sutikęs
mano tėvą sveikinosi karaimiškai:
– Kun jachšy, Ananij. Ne bolas, nečik savluchuj?

1
Nuo 1941 m. liepos 2 d. iki 1943 m. rugsėjo 15 d. K. Jägeris buvo Lietuvos generalinės srities
saugumo policijos ir SD (sutrumpinimas iš vok. Sicherheitsdienst, Vokietijos nacių partijos saugumo padalinys), o iki 1942 m. lapkričio – ir operatyvinės grupės A3 operatyvinio būrio vadas.
Atsakingas už Lietuvos žydų žudynes, kurias vykdė jam pavaldus Joachimo Hamanno skrajojantis
būrys, talkininkaujant Lietuvos saugumo policijai ir Tautinio darbo apsaugos batalionui. Žr. „Karl
Jäger“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, prieiga internete: https://www.vle.lt/straipsnis/karl-jager/
<žiūrėta 2021-08-19>; Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija, Vilnius: Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2005, p. 185–186, 204–205, 209.
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– Dzien dobry, panie Janie. Wszystko dobrze, zdrowe tez dopisuje. A co y pana slychac? – atsakydavo tėvas.
– Bary jachšy, bary jachšy, – atsakydavo ponas Pavlovskis.
Mes, vaikai, sutikę poną Jankovskį ar kurį kitą iš vyresniųjų, nusiėmę kepures mandagiai, sveikinomės: su Jakobu
Pozemskiu – karaimiškai, su Janu Pavlovskiu – lenkiškai,
su Grigorijumi Vorobjovu – rusiškai, su Chone Šneideriu –
žydiškai.2
Turėjo jie ir sinagogą, kuri stovėjo pačiame Trakų miesto centre –
maždaug ten, kur dabar yra rajono savivaldybės pastatas ir garažai.
Ji buvo nugriauta tik 1966 m., bet praėjus keliems dešimtmečiams
dauguma miestiečių jau nebežinojo, kuo ši vieta ypatinga, ir iki šiol
ji niekaip nėra pažymėta. Baltų dėmių esama ir su Trakais susijusioje
Holokausto istorijoje: nors pakanka duomenų apie nacių okupacijos
metais Užutrakio dvaro sodyboje veikusią prievartinio darbo stovyklą, šis faktas ilgą laiką buvo nežinomas nei vietos gyventojams, nei
platesnei visuomenei. O juk iš įvairiuose šaltiniuose paskelbtų Holokausto aukų liudijimų sužinome nemažai konkrečių aplinkybių: kad
ši stovykla pradėjo veikti jau 1941 m. rugpjūtį, kad Užutrakyje gyvenę kaliniai, tarp kurių buvo ir žinomų žydų mokslininkų, dirbo žemės
ūkio darbus ir kasė durpes, kad iš Vilniaus geto rūpintasi jiems suorganizuoti kilnojamąją biblioteką, o Trakų vikaras Stanislovas Tiška
juos lankė ir drąsino, rizikuodamas užsitraukti valdžios nemalonę...
Tai, ką pamirštame, pasako apie mus ne mažiau, nei tai, ką atsimename. Kaip atskleidžia istoriko dr. Justo Stončiaus darbai, Lietuvos žydai ne tik buvo fiziškai naikinami nacių okupacijos metais,
bet patyrė ir dvasinį naikinimą sovietmečiu – šis režimas brutaliai
retušavo Holokausto atmintį ir kurstė antisemitinę propagandą3.

Michael Zajączkowski, Jomachłar pratorunłarha = Bajki dla prawnuków = Сказки для правнуков =
Pasakos proanūkiams, Trakai, 2012, p. 68–69.
3
Justas Stončius, „Antisemitizmas sovietinėje Lietuvoje 1944-1990 metais“ [daktaro disertacijos
santrauka], Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2018, prieiga internete: http://briai.ku.lt/downloads/
Stoncius_Justas.pdf <žiūrėta 2020-12-15>; Justas Stončius, „Antisemitizmo raida sovietinėje Lietuvoje 1948-1953 metais“, Darbai ir dienos, 2017, Nr. 68, prieiga internete: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35567/1/ISSN2335-8769_2017_N_68.PG_41-67.pdf <žiūrėta 2020-12-15>;
Paulius Gritėnas, „Antisemitizmas Lietuvoje: kaip neapykanta žydams buvo kurstoma sovietmečiu?“ [interviu su J. Stončiumi], 15min.lt, 2019-01-27, prieiga internete: https://www.15min.lt/
naujiena/aktualu/istorija/antisemitizmas-lietuvoje-kaip-neapykanta-zydams-buvo-kurstoma-sovietmeciu-582-1091330?copied <žiūrėta 2020-12-15>.
2
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Domėtis Trakų žydų istorija neskatino ir pernelyg nekritiškai vertinta teorija, keliais šimtmečiais „pavėlinusi“ šios bendruomenės atsiradimą Trakuose, nes karaimų ir žydų sugyvenimas viename mieste
dėl religinių nesutarimų neva buvęs neįmanomas – jos nepagrįstumą parodė istorikė dr. Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė4. Be to, kaip
konstatavo istorikė Milda Jakulytė-Vasil, iki šiol didžiausia grėsmė
ne tik turtingam etnokonfesiniam Trakų paveldui, atspindinčiam
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tautinio ir konfesinio palikimo
įvairovę, bet ir bendrai visam miestui – valdininkų abejingumas ir
nepakankamas rūpinimasis unikaliu vietos karaimų, žydų, totorių
paveldu ar vis labiau yrančiomis bernardinų vienuolyno liekanomis,
vis dar sureikšminant tik Salos pilį5.
Atkreipdama visuomenės dėmesį į istorinės atminties spragas,
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija 2019 m. pasiūlė svarstyti
galimybes įamžinti Trakuose gyvenusios žydų bendruomenės atminimą. 2020 m. direkcijos prašymu Lietuvos Respublikos kultūros
vertybių registro informacija buvo papildyta duomenimis apie sinagogos vietą, o architektas Aurimas Širvys sukūrė virtualų šios sinagogos modelį. 2021 m. į registrą įrašyti ir duomenys apie okupacijos
metais Užutrakyje veikusią prievartinio darbo stovyklą.
Tačiau būtų naivu tikėtis, kad per trumpą laiką įmanoma prikelti iš užmaršties tai, kas dėl ideologinių priežasčių buvo trinama iš
atminties daugiau nei pusę amžiaus, o ir laisvoje Lietuvoje ilgokai
nesusilaukė pakankamai dėmesio. Tikimės, kad ši knyga, kurioje
pabandėme sudėlioti nuoseklų pasakojimą apie Trakų mieste gyvenusią žydų bendruomenę, pateikdami iš mokslinių publikacijų,
atsiminimų, archyvinių dokumentų bei kitų šaltinių surinktas ir kritiškai apibendrintas žinias, padės istorija besidominčiai visuomenei
geriau pažinti šio tautine ir konfesine įvairove pasižymėjusio miesto
praeitį ir paskatins toliau ja domėtis.
Už pagalbą rengiant šią knygą ir teksto redagavimą dalykiniu požiūriu dėkojame istorikei M. Jakulytei-Vasil ir Lietuvos Nacionalinės
Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, „Ką rado Trakuose Žilberas de Lanua arba kas yra „Trakų žydai?“,
Lietuvos istorijos studijos, 1999, Nr. 7, prieiga internete: http://www.lis.if.vu.lt/index56a5.html?lang=LT&id=archyvas&TomasID=7&ArchyvasPSL=28&ArchyvasKiekis=1 <žiūrėta 2020-12-27>.
5
Milda Jakulytė-Vasil, „Trakų miesto etnokonfesinis paveldas“, in: Lietuvos žydų kultūros paveldas:
kasdienybės pasaulis, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013, p. 282, prieiga internete:
http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2013~1468957556455/
datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content <žiūrėta 2020-12-27>.
4
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Martyno Mažvydo bibliotekos Judaikos tyrimų centro vadovei dr. Larai Lempertienei, kuri iš hebrajų kalbos išvertė paaiškinimus po nuotraukomis, paskelbtomis 1954 m. Tel Avive išleistoje knygoje Trakai6,
transliteravo 1941 m. rugsėjo 30 d. nužudytų Trakų miestiečių žydų
vardus, padėjo pateikti žydų kultūros, religijos, istorijos terminų paaiškinimus.
Tad ką šiuo metu žinome apie Trakų žydų bendruomenės
gyvenimą ir likimą? Galbūt verta pradėti nuo to, kas gerai pažįstama – pabandykime mūsų laikų miesto žemėlapyje pasižymėti tą
išnykusio pasaulio kontūrą, kuris laike yra mažiausiai nutolęs nuo
mūsų.

JAV Holokausto memorialinio muziejaus bibliotekoje saugomo leidinio skaitmeninė kopija
prieinama ir internete: https://archive.org/details/troki00unse <žiūrėta 2020-12-17>.
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DINGUSIO PASAULIO ŽEMĖLAPIS
Dar palyginti neseniai kupiną gyvybės, bet stebėtinai greitai į užmarštį nugramzdintą Trakų žydų pasaulį leidžia lokalizuoti 1935 m.
išleistoje Jano Tochtermano (Jan Jerzy Tochtermann, 1907–1952)
knygoje paskelbtas žemėlapis, kuriame skirtingai pažymėti lenkų,
žydų ir karaimų namai1. Sugretinę šį žemėlapį su mums pažįstamu
Trakų vaizdu (žr. p. 12–13), galime apibrėžti prieš Antrąjį pasaulinį
karą žydų gyventą teritoriją pagal šiandieniniams miesto gyventojams ir svečiams gerai žinomus objektus.
Kaip matyti, tankiausiai žydų gyventas plotas prasidėjo ties dabartinių Karaimų ir Kęstučio gatvių sankirta – jų namai stovėjo abipus Rotušės aikštės su Šv. Jono Nepomuko koplytstulpiu, taip pat ir
ten, kur dabar nuo aikštės iki pat Lukos (Bernardinų) ežero driekiasi skveras su brandžiais medžiais, užaugusiais buvusių žydų namų
vietoje.
Kaip tik Rotušės aikštėje matome grupelę į ekskursiją iš Vilniaus
atvykusių žydų moksleivių 1932 m. nuotraukoje, liudijančioje
apie tą patį laikmetį, kuris užfiksuotas J. Tochtermano žemėlapyje, o už vaikų nugarų kyšo stogai žydų namų, kurių vietoje šiandien užaugę medžiai (žr. p. 11 viršuje). Kitoje nuotraukoje šiuos
J. Tochtermano pažymėtus žydų namus matome dar aiškiau (žr.
p. 11 apačioje).
Nuo Rotušės aikštės žydų tankiai gyventa teritorija tęsėsi dabartine Vytauto gatve pro Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką, istorinę Totorių ar Mahometonų gatvelę, dabar vadinamą Totorių skveru2, ir Trakų raj. savivaldybę – iki Trakų Švč. Dievo Motinos
gimimo cerkvės, už kurios J. Tochtermanas pažymėjo dar kelis žydų
namus. Dalis šeimų buvo išsibarstę atokiau nuo šio branduolio: abipus Bernardinų kalvos3 Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje bei ties
Jan Jerzy Tochtermann, Troki: Zarys antropogeograficzny, Wilno: Rozprawy Wydziału III Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 1935, vol. IX, zeszyt I, prieiga Frankfurto prie Maino Johano Volf
gango Gėtės universiteto elektroninėje bibliotekoje: http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/
frontdoor/index/index/year/2007/docId/16940 <žiūrėta 2020-12-23>.
2
Birutė Lisauskaitė, „Totoriai Trakuose“, Voruta.lt, 2017-10-02, prieiga internete: http://www.voruta.lt/birute-lisauskaite-totoriai-trakuose/ <žiūrėta 2020-12-22>.
3
Ant jos J. Tochtermano pažymėti Bernardinų vienuolyno griuvėsiai mūsų laikais visiškai apleisti
ir turistams skirtame žemėlapyje nenurodyti.
1
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Vilniaus miesto žydų moksleiviai ekskursijoje Trakuose, 1932, liepos 5. Dešinėje – gimnastikos mokytojas Rotštainas. Iš Beit Lohamei Haghetaot* nuotraukų kolekcijos

Trakų senamiestis, turgaus aikštė, XX a. pirmoji pusė. Iš Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto bibliotekos rankraštyno ir fototekos (apl. 24, inv. 23042-14)

*
Beit Lohamei Haghetaot (angl. Ghetto Fighters‘ House Museum, Geto kovotojų namų muziejus) –
Holokaustą išgyvenusių žydų 1949 m. Izraelyje įsteigtas muziejus.

Dingusio pasaulio žemėlapis
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J. Tochtermano schema, kurioje geltonai paryškinome jo pažymėtus žydų namus
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Šiuolaikinis turistams skirtas Trakų žemėlapis (leidėjas – Trakų turizmo informacijos centras): skaičiumi 3 pažymėtas Šv. Jono Nepomuko koplytstulpis,
2 – Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika, 1 – Trakų Švč. Dievo
Motinos gimimo cerkvė.
13

Viena iš nuotraukų, architekto Stanislovo Mikulionio (1935–1992) padarytų
prieš sinagogos nugriovimą 1966 m. Iš Vilniaus regioninio valstybės archyvo

dabartinių Vytauto ir Birutės gatvių sankirta, taip pat ant Totoriškių
ežero kranto istoriniame Dūdakalnyje, kur kadaise gyveno totoriai4,
ir Karaimų gatvėje.
Tuo metu, kai J. Tochtermanas braižė Trakų tautų žemėlapį, mieste
turėjo gyventi kiek virš 400 žydų. Tai nesunku paskaičiuoti pagal jo cituojamus 1931 m. surašymo duomenis: iš 2805 Trakų gyventojų žydai
sudarė 14,6 proc. (lenkai – 72,3 proc., rusai – 4,3 proc., karaimai – 7,6 proc.,
baltarusiai – 0,2 proc., totoriai – 0,8 proc., lietuviai – 0,2 proc.)5.
Apibrėžiant žydiškų Trakų kontūrus prieš Antrąjį pasaulinį karą,
būtina pažymėti šios bendruomenės gyvenimo centrą – paskutiniąją Trakų sinagogą, tikėtina, pastatytą apie 1862–1863 m., o nugriautą 1966 m.6
Nors sinagoga nugriauta vos prieš 56 metus, ant vienos rankos
pirštų galima suskaičiuoti Trakų senbuvius, bent apytiksliai atsimenančius, kur ji stovėjo. Tačiau pastatas yra pažymėtas 1912 m.
ir 1914 m. inžinieriaus Kazimiero Girdvainio parengtose miesto
schemose ir gana aiškiai matomas 1939 m. nuotraukoje, padarytoje
iš virš Trakų skrendančio lėktuvo.
Birutė Lisauskaitė, op. cit.
Jan Jerzy Tochtermann, op. cit., p. 12–15.
6
Plačiau žr. p. 104–114.
4
5
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K. Girdvainio 1914 m. Trakų miesto schemos fragmentas: apibraukėme sinagogą, nuo jos kiek žemiau į dešinę pažymėta Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika. Iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo (f. 432, ap. 1, b. 216, l. 20)

Trakų senamiestis iš lėktuvo (pažymėta sinagoga), 1939, spalio 21. Nuotrauka
iš puskarininkio Prano Ignataičio-Ignatavičiaus šeimos archyvo, kitoje pusėje
užrašyta: „Lietuviški sparnai virš Vilniaus žemės. 1939.X.21 d.“ Galima spėti,
kad vaizdas užfiksuotas per vieną iš Lietuvos kariuomenės karo aviacijos
lengvųjų bombonešių skrydžių virš Trakų, nes panašios 1939 m. nuotraukos
saugomos Trakų istorijos muziejaus fotonuotraukų rinkinyje. Už galimybę
publikuoti šią nuotrauką dėkojame Normantui Ignatavičiui.
Dingusio pasaulio žemėlapis
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1947 m. aeronuotraukos fragmentas – apibrėžta teritorija su Trakų sinagoga.
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos archyvas
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Nacistinės okupacijos laikų dokumente randame ir tuometį sinagogos adresą, įrašytą po Trakų apskrities žydų išžudymo pateikiant
duomenis apie likusį jų turtą: Trakų g. Nr. 77.
Buvę žydų maldos namai puikiai matyti ir 1947 m. aeronuotraukoje – tai vienas iš dokumentų, leidęs 2020 m. rudenį patikslinti Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre nurodytas Trakų senamiesčio vertingąsias savybes, nustatant sinagogos vietą.
Pagal šią aeronuotrauką galime pažymėti Tochtermano schemoje (kairėje) sinagogos pastatą, o jo vietą – mūsų laikų turistiniame žemėlapyje (dešinėje):

Galima numanyti, kur buvo dar vienas tradicinės bendruomenės
gyvenimui svarbus pastatas – skerdykla. Apie jos vietą užsiminta
1947 m. Tel Avive išleistoje knygoje Trakai, kurios vertimas iš hebrajų kalbos neseniai paskelbtas internete – ji buvusi miestelio gale už
tilto, ant aukštos ir stačios kalvos, į kurią kopdamas šochetas8 Aronas Elijas Šneideris gerokai uždusdavęs9. Tai leidžia spėti, kad skerdykla buvo Užtilte10 kadaise vadintoje teritorijoje, buvusioje už tilto,
nutiesto per sąsmauką tarp Galvės ir Totoriškių ežerų, o XX a. tapusioje miesto dalimi11.
Neringa Latvytė-Gustaitienė, Holokaustas Trakų apskrityje, Vilnius, 2002, p. 102–103.
Šochetas – žydų ritualinis gyvulių skerdikas.
9
Troki [translation of Troki Yizkor Book, Tel Aviv, 1954], translator Rabbi Molly Karp, 1999-2020
by JewishGen, Inc., p. 33, prieiga internete: https://www.jewishgen.org/Yizkor/trakai/Trakai.html
<žiūrėta 2020-12-17>. Plačiau žr. p. 54–55.
10
lenk. Zamosce.
11
Apie Užtiltę žr. Lina Leparskienė, „Karaimiška Trakų erdvė vietos gyventojų pasakojimuose“, Tautosakos darbai, 2018, Nr. 56, p. 177, prieiga internete: http://www.llti.lt/failai/TD56-159-188.pdf
<žiūrėta 2021-08-22>.
7
8
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Kol kas nežinome, kur buvo kitos bendruomenei svarbios vietos – ritualinė pirtis, biblioteka, kelios XX a. pirmoje pusėje įvairiais
laikotarpiais veikusios mokyklos.
Galbūt ateityje Trakų žemėlapiuose galėsime pažymėti ir konkrečių žydų bendruomenės žmonių namus – vardais, pavardėmis
ir likimais įvardindami tai, kas slypi už kol kas anoniminių J. Tochtermano schemos ženklų. Medžiagos tokiam bandymui yra. Pavyzdžiui, iki Antrojo pasaulinio karo Trakų mieste gyvenusių žydų
sąraše įrašytas 31 žmogus – nurodyti ne tik jų asmenvardžiai, bet
ir gyvenamųjų vietų adresai12. Dauguma gyveno Vytauto gatvėje,
trys – Karaimų, po vieną – Totorių ir Trakų gatvėse. Kai kuriuos iš šių
žmonių randame paminėtus 1954 m. Tel Avive išleistoje knygoje
Trakai: apie Izraelį Nudlerį, gyvenusį name Vytauto g. 56, parašyta,
kad šalia pravoslavų cerkvės buvusio jo buto kambaryje veikė žydų
bibliotekos skaitykla, kas vakarą sausakimša skaitytojų, Vytauto g.
39 gyvenusį Nachumą Cvi matome poroje nuotraukų – su mandolina rankose tarp kitų Trakų žydų ansamblio narių ir besidarbuojantį su bendraminčiais iš organizacijos Hechalutz (iš hebr. pirmtakis),
mokiusios jaunimą žemės ūkio komunose Palestinoje reikalingų
darbų, o Cvi Simonas, gyvenęs Vytauto g. 33, minimas kaip vienas
iš žydų atstovų Trakų miesto taryboje ir turėjo archyviniuose dokumentuose įrašytą smulkių prekių parduotuvę13. Šiuos žmones randame ir 1941 m. rugsėjo 30 d. nacių bei jų talkininkų Varnikų miške
nužudytų žydų sąraše, paskelbtame toje pačioje knygoje14.
Anot amžininkų ir istorikų, kone kiekviename žydų name buvo
įrengtos parduotuvėlės15. Kaip pastebi istorikė dr. Liliana Narkovič16,
Trakuose buvo labai aiškus ryšys tarp tikėjimo ir profesijos: žydai, kaip
pirkliai, savo rankose laikė prekybą ir turėjo daugiau nei 40 krautuvėlių bei apie 10 arbatinių, karaimai vystė daržininkystę, o krikščionys ir
musulmonai – dirbo žemę. Ir visi – žvejojo. Daržovės ir žuvys iš Trakų
keliaudavo į Vilniaus turgus, o iš ten buvo parsivežama „galanterijos,
drabužių, kolonijų prekių“. Autobusas, vietinių pramintas arbonu,
Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 87 (LCVA, f. R-500, ap. 1, b. 9, l. 969).
Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 88 (LCVA, f. R-500, ap. 1, b. 13, t. I, l. 346; LCVA, f. R-500,
ap. 1, b. 13, t. II, l. 925, 959, 962–963). Nurodytų asmenų paminėjimus žr. p. 44, 63.
14
Troki, op. cit., p. 77; žr. 1941 m. rugsėjo 30 d. nužudytų Trakų miesto gyventojų žydų sąrašą, p. 129, 130.
15
Apie prekybą ir kitus verslus plačiau žr. p. 42–53.
16
Liliana Narkowicz, Ordynacja Tyszkiewiczowska na Zatroczu, Warszawa, 2007, p. 208. Čia ir kitur
šis leidinys cituojamas pagal neskelbtą Andželos Kriaučiūnienės vertimą iš lenkų kalbos.
12
13
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Palestinos kolonizacijai reikalingų darbų besimokantys Trakų žydų jaunuoliai,
iš dešinės į kairę: Abraomas Nudleris, Juozapas Šubas, Benjaminas Bunimovičius (nužudytas per Holokaustą), Nachumas Cvi (nužudytas per Holokaustą),
Zeevas Pokroiskis, Michaelis Chasda (nužudytas per Holokaustą). Iš 1954 m.
Tel Avive išleistos knygos Trakai

kursuodavęs penkis kartus per dieną. Anot dr. L. Narkovič, žydiško
tipo miestelis – nes prekyba buvo sutelkta šios tautos rankose – pasikeisdavo atlaidų ir turgaus dienomis, kai aplinkinių kaimų ir vienkiemių gyventojai suveždavo naminius gyvulius, paukščius, maistą,
audinius, medinius ir pintus gaminius17.
Į kelias Trakų krautuvėles smulkių pirkinių – dažniausiai skanėstų
vaikams – buvo įpratusi užsukti ir Užutrakio grafienė Jadvyga Tiškevičienė, o mėsa dvaro gyventojams būdavo perkama pas žydą Leviną, kurio sūnus vienintelis mokykloje turėjęs didelį odinį portfelį,
tapusį pavydo objektu18. Mokyklinis sąsiuvinis „buvo perkamas iš
žydo už... kiaušinį“19.
Paminėję Užutrakį, pasižymėkime ir šią iš senamiesčio per Galvės ežerą matomą vietą – ji taip pat buvo svarbi prieškarinio Trakų
žydų gyvenimo dalis. Vienoje iš mūsų laikus pasiekusių nuotraukų
matome juos stovinčius su darbo įrankiais ir atpažįstame pastatą,
Ibid., 209.
Ibid.
19
Ibid., p. 178.
17
18
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Sionistinio sąjūdžio Hapoal Hamizrachi (hebr. Rytų darbininkas) parengiamoji būsimųjų Palestinos naujakurių stovykla Užutrakio dvaro sodyboje. Iš
1954 m. Tel Avive išleistos knygos Trakai

kurio stogas kyšo pro medžius už žmonių nugarų – tai dvaro spirito
varykla, kurią restauravus neseniai įrengtas Istorinių parkų pažinimo centras. Stiprėjant sionistiniam sąjūdžiui20, Trakų miestiečiai žydai mokėsi įvairių darbų, kurių prireiks įsikuriant Pažadėtoje žemėje,
ir Užutrakio valdytojas Otonas Michelis kartą per metus organizuodavo jiems iki pusės metų trunkančius mokymus – jų baigimo pažymėjimai buvo reikalingi išvažiavimui į Izraelį21.
Apie įvairių tautybių ir tikėjimų žmonių sugyvenimą tarpukario
Trakuose savaip liudija ir tradicinis Užutrakio dvaro Kūčių stalas, ant
kurio, anot dr. L. Narkovič, būtinai turėjo būti: migdolų sriuba, raudoni baršteliai su ausytėmis, įdarytomis baravykais, lydeka žydiškai
ir karpis drebučiuose, totoriška silkutė su keptomis daržovėmis, pyragai su aguonomis ir džiovinti vaisiai22.
Pamiršto pasaulio žemėlapis, kurio kontūrus pažymėjome, atspindi tik paskutinį žydų bendruomenės gyvenimo Trakuose laikotarpį (prie jo dar sugrįšime), tačiau jos istorija šiame mieste yra
žymiai senesnė.
20
Sionizmas (pagal Siono kalvą Jeruzalėje) – politinis judėjimas, siekiantis žydų tautos suvienijimo ir atgimimo istorinėje tėvynėje Izraelio žemėje, ir jį pagrindžianti ideologinė koncepcija. Terminą 1890 m. pirmą kartą pavartojo Austrijos žydų filosofas Natanas Birnbaumas.
21
Troki, op. cit., p. 40-45; Liliana Narkowicz, op. cit., p. 193.
22
Liliana Narkowicz, op. cit., p. 164.
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NUO XVI IKI XIX AMŽIAUS
Ką Vytautas Didysis vadino Trakų žydais ir kada
mieste įsikūrė žydų bendruomenė?
Trakų senamiestis – valstybės saugoma nacionalinės reikšmės
paveldo vietovė1, tačiau apie mieste gyvenusias tautas, tarp jų ir
žydus, žinoma dar per mažai. Pvz., viešai nurodoma itin vėlyva jų
apsigyvenimo Trakuose data: teigiama, esą pirmieji žydai čia įsikūrė tik 1800 m.2 Susipažinus su tyrėjų pateiktais argumentais, galima
teigti, kad ši data pavėlinta mažiausiai pustrečio šimtmečio, todėl
visuomenei liko neatskleista Trakų žydų, kaip pirmosios jų bendruomenės etninėje Lietuvoje, reikšmė.
Diskusija dėl to, kada žydai apsigyveno Trakuose, kilo iš Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) laikotarpio dokumentuose vartotos sąvokos Trakų žydas dvilypumo: taip vadinti ir karaimai,
ir žydai. Trakų istorijos klausimais rašę autoriai skirtingai aiškino,
kam Vytautas Didysis bei kiti Lietuvos valdovai suteikė privilegijas
ir ką savo kelionės atsiminimuose paminėjo flamandų diplomatas,
keliautojas Žiliberas de Lanua (Guillebert de Lannoy, 1386–1462),
kuris 1414 m. apsilankęs mieste parašė, kad čia gyvena „labai daug
totorių“ ir „labai daug žydų“, taip pat vokiečiai, lietuviai ir rusai3.

„Karaimiškoji“ versija
Kai kurie autoriai manė, kad ir Vytauto Didžiojo 1388 m. birželio
24 d. bei vėlesnėse kitų Lietuvos valdovų privilegijose Trakų žydais,
ir Žilibero de Lanua kelionės aprašyme žydais yra vadinami vien karaimai, XIV a. pabaigoje Vytauto įkurdinti Trakuose, o žydai pirmą

Unikalus objekto kodas Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre – 17114.
Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre paskelbta informacija apie Trakų senamiestį,
prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/F9B728D7-4183-47C1-9E88-073CAA8AFA8C <žiūrėta 2012-12-21>.
3
Kraštas ir žmonės: Lietuvos geografiniai ir etnografiniai aprašymai (XIV—XIX a.), parengė Juozas
Jurginis, Algirdas Šidlauskas, Vilnius: Mokslas, 1988, p. 50.
1
2
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kartą paminėti tik 1646 m. gruodžio 3 d. Vladislovo Vazos privilegijoje, kuria jiems uždrausta gyventi šiame mieste, taip įtvirtinant
karaimų teises.
Tokios nuomonės laikomasi ir 1991 m. išleistoje Algirdo Baliulio,
Stanislovo Mikulionio ir Algimanto Miškinio studijoje Trakų miestas
ir pilys, tapusioje parankine knyga daugeliui šio miesto istorija besidominčių žmonių. Joje svarstoma, kad žydų ir karaimų bendruomenės dėl religinių ir ekonominių nesutarimų vargu ar būtų galėjusios XIV–XV a. kartu gyventi Trakuose4. Anot šių autorių, žydai tik
XVII a. pabandė kurtis ankstesnės politinės reikšmės netekusiame
ir tikriausiai gerokai ištuštėjusiame mieste, bet nesėkmingai, nes
Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Vladislovas Vaza
karaimams suteikta 1646 m. gruodžio 3 d. privilegija uždraudė žydams rabinistams čia įsigyti namus, verstis prekyba bei gyventi, ir šis
draudimas greičiausiai buvęs veiksmingas, tad jiems tik XIX a. pavykę įsikurti Trakuose5. Tačiau tokia pozicija susilaukė svarios kritikos.

Dvi bendruomenės – vienas vardas
Istorikė dr. J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė 1999 m. paskelbtame
straipsnyje parodė, jog teorija, neva Lietuvos Metrikos aktuose iki
XVII a. vidurio vartotas terminas Trakų žydas reiškė tik karaimus, o
karaimų ir žydų sugyvenimas viename mieste dėl religinių skirtumų buvęs neįmanomas, gimė nagrinėjant Trakų karaimų bendruomenės istoriją izoliuotai, kaip ypatingą, o ne integralią LDK karaimų istorijos dalį, todėl žydų bendruomenės egzistavimo Trakuose
galimybė net nebuvo svarstoma, nors žydai ir karaimai be didesnių
konfliktų gyveno ir turėjo atskirus maldos namus Lucke, vėliau Biržuose ir kitur6. Autorė pateikė duomenis, pagrindžiančius kitokį sąvokos Trakų žydas aiškinimą: vienodai, kaip ir visoje LDK, suprantant
dvigubą jos prasmę – žydas ir karaimas, bei pasiūlė apsvarstyti anksčiau istoriografijoje „tik kaip nedrąsią prielaidą pasirodžiusią mintį

4
Algirdas Baliulis, Stanislovas Mikulionis, Algimantas Miškinis, Trakų miestas ir pilys, Vilnius: Mokslas, 1991, p. 45–46.
5
Ibid., p. 75–76, 137–138, 140–142, 146.
6
Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, „Ką rado Trakuose Žilberas de Lanua arba kas yra „Trakų žydai?“,
op. cit., p. 28–29.
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(nuolat neigtą, bet niekada rimtai nenagrinėtą), kad Trakuose veikė
dvi – žydų ir karaimų – bendruomenės.“7
Analizuodama Lietuvos Metrikos aktus, istorikė parodė, kad
istoriografijoje dirbtinai supriešinti Trakų žydai ir kitų LDK miestų
bendruomenėms priklausę žydai sėkmingai bendradarbiavo versle:
pvz., 1486 m. Kijevo ir Trakų žydai išsinuomojo Kijevo, Vyšegrado ir
Žitomiro muitines, Putivlio muitus ir karčemas, o 1525 m. gruodžio
20 d. Brastos žydas Michelis Jezofovičius ir jo dalininkas Trakų žydas
Ogronas Nachimovičius už 500 kapų grašių dvejiems metams išsinuomojo Minsko muitinę8.
Straipsnyje pateikti duomenys įrodo, kad XVI a. pirmojoje pusėje
Trakuose greta karaimų jau gyveno ir žydų bendruomenė, iki pat
XVI a. 7-ojo dešimtmečio buvusi vienintele jų bendruomene etninėje Lietuvoje. Pagrindinis jos egzistavimo rodiklis – sinagoga, minima
1533 m. lapkričio 11 d. į Lietuvos Metriką įrašytame teismo sprendime, kuriuo pripažintas teisėtu Brastos žydo Abraomo Michelevičiaus 18 kapų grašių ieškinys kunigaikščiui Rezanskiui. Išsamiai
aprašant Abraomo Michelevičiaus priesaikos procedūrą, nurodyta
priesaikos vieta – sinagoga Trakuose:
Taigi Abraomas Michelevičius norėdamas susigrąžinti dar jo
tėvo Brastos žydo Michelio Jezofovičiaus kunigaikščiui Rezanskiui paskolintus pinigus privalo „... tuo prisiekti pagal savo žydiškos teisės paprotį ir pagal jų privilegijas, kaip valdovo Statute
aprašoma...“<...> Savo ruožtu teismas nustatė priesaikos laiką
ir vietą: „... ketvirtą dieną, žydui pirmadienį, švento Martyno
išvakarėse, sinagogoje Trakuose...“<...> „...Ir tuo laiku Avraška,
žydas, buvo Trakuose ir buvo pasirengęs tuo prisiekti, ir sinagogoje apsistojo ir rabinui prisistatė, ir užsirašė, ir pilies pareigūnui
apie savo atvykimą pranešė ir tuo tikslu užsirašė, ir laukė kunigaikščio Rezanskio, betgi paties Rezanskio nebuvo ir nevedė
[Rezanskis] jo prisiekti. Ir kada jie jau iš Trakų važiavo, artėjant
vakarui sutiko kunigaikščio Rezanskio tarną, kuris jiems pasakė,
kad važiuoja to žydo priesaikos stebėti...“9

Ibid., p. 29.
Ibid., p. 30.
9
Ibid., p. 31.
7
8
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Trakai, kaip nurodė istorikė, pasirinkti ne atsitiktinai – priesaika
prie sinagogos durų buvo numatyta Vytauto Didžiojo privilegijoje
žydams, o Trakų sinagoga buvo arčiausiai Vilniaus, kur vyko šios bylos svarstymas ir kur tada dar nebuvo žydų bendruomenės.
Be to, visą XVI a. Trakų žydų bendruomenė buvo minima greta
tikrai žydiškų, turėjusių mokėti didesnes specialiai žydams skirtas
rinkliavas, o XVII a. pirmojoje pusėje (1623, 1631 ir 1634 m.) mokėjo
LDK vaado – aukščiausios LDK žydų savivaldos instancijos – skirtus
mokesčius kaip savarankiška bei savivaldą (kahalą) turinti bendruomenė, ir tik 1644 m. mokant mokesčius kartu su Žemaitijos bendruomenėmis buvo prijungta prie Vilniaus žydų bendruomenės10.
Tai leidžia teigti, kad žydai gyveno Trakuose dar iki 1646 m. Vladislovo Vazos paskelbto jų ekonominės veiklos suvaržymo. Kaip
pastebi dr. J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, pačiame Draudime nėra net
užuominos, kad jie gali būti naujakuriai, o 1646 m. privilegija Trakų
karaimams, pirmą kartą aiškiai apibrėžianti Trakų žydo prasmę – žydas karaimas ir žydas rabinistas – tik dar kartą patvirtina žydų bendruomenės egzistavimo šiame mieste faktą11.

Dvi bendruomenės, dvi privilegijos
Kaip parodė dr. J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, dėl klaidingai suprastos Trakų žydo sąvokos istoriografijoje buvo supainioti 1388 m.
Vytauto Didžiojo privilegijos žydams ir 1441 m. Kazimiero privilegijos Trakų karaimams savininkai. Tyrėjai, Trakų žydus sutapatinę vien
su karaimais, arba neigė Vytauto Didžiojo privilegijos autentiškumą,
arba, išskirdami Trakus iš viso LDK istorijos konteksto, manė, jog
abi privilegijos buvo suteiktos tik karaimams, kurių įkūrimą šiame
mieste buvo linkę paankstinti net dešimtmečiu. Atskleisdama šios
pozicijos nepagrįstumą, istorikė priminė, kad Vytauto Didžiojo 1388
m. privilegija buvo suteikta Brastos žydams, kaip įtikinamai įrodė
Stanislovas Lazutka ir Edvardas Gudavičius12, ir niekada nebuvo
patvirtinta atskirai Trakams, o šį tėvoninį miestą Vytautas susigrąIbid., p. 32.
Ibid.
Станисловас Лазутка, Эдвардас Гудавичюс, Привилегия евреям Витаутаса Великого 1388
г., Москва, 1993, c. 34.

10
11
12
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žino tik po 1392 m. Astravo sutarties ir tik po kelerių metų pradėjo
kryptingą jo apgyvendinimo politiką, tad kalbėti apie anksčiau čia
įkurdintus karaimus nėra prasmės.
Kad dviejų valdovų privilegijos turėjo skirtingus ir aiškiai apibrėžtus adresatus, parodo ir dr. J. Šiaučiūnaitės-Verbickienės pateikta jų turinio analizė. Pavyzdžiui, dviejose tais pačiais 1507 m.
Žygimanto Senojo patvirtintose privilegijose įtvirtinti kardinaliai
skirtingi nurodymai dėl muito mokesčio. Žydų bendruomenių,
tarp jų ir Trakų, prašymu visai LDK žydų bendruomenei patvirtintoje 1388 m. Vytauto Didžiojo privilegijoje Brastos žydams nurodyta, kad jie privalo mokėti muito mokestį: „<...> jei žydas važiuotų per mūsų valstybę, niekas negali jam trukdyti. O jei vežtų
kokių daiktų pardavimui, privalo mokėti muito mokestį visose
nustatytose muitinėse, kaip ir kiti juos moka.“ O Trakų karaimams
tais pačiais 1507 m. patvirtintoje 1441 m. Kazimiero privilegijoje
suteikta teisė muito mokesčio nemokėti: „<...> amžiams ramiai ir
taikiai keliauti žeme ir plaukti vandeniu per visas muitines kaip
mūsų, taip ir kitų dvasiškių ar pasaulietinių kunigaikščių, ... per
LDK ir valdas, ir žemes, jai priklausančias, prekiauti nemokant
jokio muito mokesčio, tokiu pat papročiu, kaip esame dovanoję šiam Trakų miestui, kaip ir Vilniui.“13 Pagal 1507 m. patvirtintą
1388 m. Vytauto Didžiojo privilegiją, nusikaltimą ar pažeidimą padariusį žydą turėtų teisti didžiojo kunigaikščio teismas, o karaimus
pagal 1441 m. Kazimiero privilegiją turi teisti Trakų vaivada ar jo
vietininkas14.
Tad ir privilegijų normų nesuderinamumas, ir kiti duomenys
rodo, kad egzistuoja „dvi skirtingos skirtingoms, bet dažniausiai tuo
pačiu terminu „žydas“ šaltiniuose įvardijamoms tautinėms grupėms
suteiktos didžiųjų kunigaikščių privilegijos“: „Trakų žydams – Vytauto Didžiojo privilegija (kaip ir visoje LDK), karaimams – Kazimiero
suteikta savivalda.“15
Kaip pažymėjo dr. J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, nauja sąvokos
Trakų žydas traktuotė – pripažįstant, kad taip vadinti ir žydai, ir karaimai – gali atverti naujas tyrimo galimybes, suvokiant Trakus kaip
Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, „Ką rado Trakuose Žilberas de Lanua arba kas yra „Trakų žydai?“, op. cit., p. 34.
Ibid.
15
Ibid., p. 35.
13

14
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pirmąjį etninės Lietuvos miestą, priglaudusį karaimų ir žydų bendruomenes16.
Ši istorikė iškėlė ir prielaidą, kaip žydai atsirado Trakuose: Vytautas, beveik tuo pačiu metu 1397–1398 m. čia įkurdinęs totorius ir
karaimus, greičiausiai apgyvendinęs ir Žilbero de Lanua matytus
žydus, galbūt atkeltus iš Brastos ar Gardino, kur tuo metu buvo gausiausios LDK žydų bendruomenės17.
Kai 1495 m. didysis kunigaikštis Aleksandras ištrėmė žydus – ir
rabinistus, ir karaimus – jie buvo priversti trumpam apleisti miestą,
bet sugrįžo, kai 1503 m. buvo leista sugrįžti18. Žydams ir karaimams
kartu pateikus prašymą, 1516 m. Žygimantas Senasis suteikė teisę
visiems Trakų žydams rengti du kasmetinius turgus ir net nurodė
pirkliams iš Vilniaus į Kauną keliauti per Trakus19. XVI a. antrojoje pusėje žydų ir karaimų bendruomenės bendradarbiavo dar glaudžiau,
o po 1625 m. į miestą ėmė keltis vis daugiau žydų20.

Kodėl Izaokas Trakietis nerašė apie karaimų ir žydų
religinius skirtumus
Patikslinti vienpusišką įsivaizdavimą apie karaimų ir žydų santykių antagonizmą, kylantį iš religinių skirtumų ir tokį stiprų, jog jie
neva negalėję sugyventi XIV a. Trakuose, leidžia ir dr. J. Šiaučiūnaitės-Verbickienės pateikta nekrikščioniškų LDK bendruomenių savivokos ir požiūrio į jas priėmusios visuomenės krikščionišką daugumą bei kitas nekrikščioniškas bendruomenes analizė21.
Ibid.
Ibid., p. 33.
Lietuvos žydai: Istorinė studija, sud. Vladas Sirutavičius, Darius Staliūnas, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Vilnius: Baltos lankos, 2012, p. 49; „Trakai“, The YIVO encyclopedia of Jews in Eastern
Europe, YIVO Institute for Jewish Research, 2010, prieiga internete: https://yivoencyclopedia.org/
article.aspx/Trakai#suggestedreading <žiūrėta 2020-01-05>; Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of
Jewish Communities, Poland, Vol. VIII, Jerusalem: Yad Vashem, 2005, p. 358, prieiga internete į anglišką vertimą: https://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_poland/pinkas_poland8.html <žiūrėta
2021-01-07>.
19
„Trakai“, The YIVO encyclopedia of Jews in Eastern Europe, op. cit.; Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of
Jewish Communities, Poland, op. cit., p. 358.
20
Ibid.
21
Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, „Jie/svetimi apie mus/savus. Sugyvenimo Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštijos visuomenėje realijos“, Kultūrologija, 2003, t. 10, p. 39–79, prieiga internete: http://
etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/get/LT-LDB-0001:J.04~2003~1367163501468/DS.002.0.01.ARTIC <žiūrėta 2021-01-05>.
16
17
18
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Nagrinėdama Lietuvos karaimų bendruomenės sekretoriaus, gydytojo Izaoko Trakiečio (apie 1525 – apie 158622) hebrajų kalba parašytą poleminį veikalą Hizuk Emuna (hebr. Tikėjimo sutvirtinimas),
kuris po autoriaus mirties išpopuliarėjo Europoje23 ir buvo vienintelis žinomas LDK sukurtas ir iš čia paskleistas antikrikščioniškos religinės polemikos veikalas, istorikė pažymėjo, kad jame nėra nė vieno
kreipimosi į karaimus ar jų bendruomenę – kalbama apie žydus ir jų
tikėjimą, patiriamas skriaudas ir pan., tad istoriografijoje nesutariama, ar Izaokas Trakietis buvo karaizmo, ar judaizmo apologetas, o jo
kūrinys, dėl idėjų priimtinumo peržengęs karaimų bendruomenės
ribas, paplito tarp žydų24. Kaip nurodė dr. J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, LDK visuomenė neskyrė žydo nuo karaimo, ir „Trakiečiui atskirumo nuo žydų problema nebuvo svarbi. Visi polemikoje neva krikščionių iškelti klausimai galėjo būti pateikti ir karaimams, ir žydams,
nepripažįstantiems Kristaus dieviškumo, Švč. Trejybės dogmos ar
Naujojo Testamento ir tebelaukiantiems tikrojo Mesijo atėjimo“, o
hebrajų kalba parašytas veikalas autoriaus sumanymu „buvo skirtas
ribotai auditorijai: visų pirma – karaimams ir jei sudomintų žydus –
greičiausiai – ir jiems.“25
XVI a. pabaigoje Izaokas Trakietis nerašė apie atskirumą nuo žydų
ar nepakantumą jiems, o religiniai skirtumai, anot dr. J. Šiaučiūnaitės-Verbickienės, karaimų ir žydų santykiuose buvo svarbus, tačiau
antrinis veiksnys formuojantis abipusei antipatijai – ją nulėmė ekonominė konkurencija, nes Trakų rinka buvo per maža, kad joje išsitektų
karaimai, žydai, totoriai ir miesto gyventojai krikščionys26.

Ką 1600 m. graviūroje pavaizdavo T. Makovskis –
kenesą ar sinagogą?
Vilniaus vaivados ir LDK didžiojo maršalkos Mikalojaus Kristupo
Radvilos Našlaitėlio dvare dirbęs dailininkas, kartografas ir raižytojas
Kitur nurodomos vėlesnės apytikslės gimimo ir mirties datos: 1533–1594.
1621 m. buvo išverstas į ispanų, 1624 m. – į vokiečių, 1681 m. – į lotynų (šis vertimas įtrauktas į
šešių antikrikščioniškų tekstų rinkinį Tela ignis satanac), XVIII a. pradžioje – į anglų ir jidiš kalbas.
24
Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, „Jie/svetimi apie mus/savus. Sugyvenimo Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštijos visuomenėje realijos“, op. cit., p. 55–57.
25
Ibid.
26
Ibid., p. 63.
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T. Makovskio Trakų miesto panorama. Apie 1600 m., graviūra. Vilniaus regioninis valstybės archyvas (f. 1019, ap. 11, b. 4096, l. 23)

Tomas Makovskis (Tomasz Makowski, 1575–1630), šio didiko iniciatyva parengęs vienu iš geriausių Renesanso epochos kartografijos
darbų laikomą LDK žemėlapį ir pavaizdavęs svarbiausių to meto Lietuvos centrų ir Radvilų miestų panoramas, apie 1600 m. sukūrė Trakus
vaizduojančią graviūrą, kurioje prie vieno iš pastatų išraižė lotynišką
užrašą Synagoga Judeoru.
Besilaikantys versijos, kad žydų tuo laikotarpiu Trakuose dar nebuvo, šį pastatą priskirdavo karaimams27. Tačiau prisimenant dr. J.
Šiaučiūnaitės-Verbickienės pateiktus įrodymus, kad XVI a. pradžioje
Trakuose jau gyvavo ir žydų rabinistų bendruomenė, turėjusi 1533
m. Lietuvos Metrikoje paminėtą sinagogą, negalima atmesti prielaidos, kad T. Makovskis galėjo pavaizduoti tai, ką parašė – judėjų
sinagogą. Šią prielaidą išsakiusi istorikė M. Jakulytė-Vasil atkreipė
dėmesį, kad sinagogą T. Makovskis pavaizdavo „netoli totorių mečetės ir tai galėtų būti visai netoli tos vietos, kur buvo pastatyta ir
mums žinoma XIX a. sinagoga. Žinome, kad žydai stengdavosi statyti sinagogas toje pačioje vietoje, tad ši hipotezė visai tikėtina.“28

Pvz., Algirdas Baliulis, Stanislovas Mikulionis, Algimantas Miškinis, op. cit., p. 90.
Milda Jakulytė-Vasil, „Trakų žydų istorija“, 2007, zydai.lt, prieiga internete: https://zydai.lt/lt/content/viewitem/724/ <žiūrėta 2021-04-06>.
27
28
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Anot istorikės, tikrai žinoma, jog pirmą kartą 1533 m. paminėta
sinagoga dar stovėjo Trakuose 1541 m.29, bet jos vieta šaltiniuose
nėra nurodyta. „Ar galėjo ji sulaukti T. Makovskio? O gal karaimai ir
žydai naudojosi tuo pačiu pastatu? Juk karaimų kenesos architektūra – tokia pati kaip žydų sinagogos. Jei karaimai ir žydai galėjo
dalintis kapinėmis30, tai gal galėjo ir sinagoga? Ar tai pernelyg drąsi
mintis?“, – šie klausimai, kuriais M. Jakulytė-Vasil pasidalino rengiant
šį leidinį, lieka ateičiai.

1646 m. – XVIII a. pabaiga: žydams uždraustas miestas
Kaip nurodo dr. J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, XVII a. viduryje Trakų karaimai iškėlė į viešumą turbūt svarbiausią nesugyvenimo su
žydais priežastį – ekonominę konkurenciją, skųsdamiesi, kad žydai
„nuomojasi namus ir verčiasi prekyba, pažeisdami teisę ir karaimams į nuostolį.“31 Siekdami išstumti konkurentus iš rinkos, karaimai išsirūpino Vladislovo Vazos 1646 m. draudimą žydams gyventi
Trakuose, kuriame buvo pirmą kartą paminėti kaip karaimai („judae
orum Trocensium rithus karaimici“) – tai aiškinama poreikiu tiksliai
atskirti dvi bendruomenes, anksčiau dokumentuose vadintas vienu
terminu Trakų žydai32.
Kol kas sunku įvertinti, kiek šis draudimas buvo veiksmingas.
Karaimų ir žydų santykiai visuomet buvo dvejopi: jiems būdinga tiek įtampa ir konkurencija, tiek bendradarbiavimas33. Nepaisant 1646 m. draudimo abi bendruomenės toliau bendradarbiavo
spręsdamos įvairius religinius, teisinius ir kt. klausimus, o tokius
santykius vainikavo 1714 m. Trakų karaimų ir žydų pasirašytas susitarimas spręsti tarpusavio ginčus be kitatikių valdžios įsikišimo34.

Milda Jakulytė-Vasil, „Trakų miesto etnokonfesinis paveldas“, op. cit., p. 280; pateikta nuoroda:
Lietuvos Metrika (1528–1547). 6-oji Teismų bylų knyga, Vilnius, 1995; Русско-еврейский архив:
документы и материалы для истории евреев, Собрал u издал С. А. Бершадскпй, т. 1-2, С.Петербург, 1882, с. 300-303.
30
Pvz., Biržų žydų ir karaimų senosios kapinės (unikalus kodas Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre – 11838).
31
Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, „Jie/svetimi apie mus/savus. Sugyvenimo Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštijos visuomenėje realijos“, op. cit., p. 60–61.
32
Ibid.
33
„Trakai“, The YIVO encyclopedia of Jews in Eastern Europe, op. cit.
34
Ibid.
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Dr. J. Šiaučiūnaitės-Verbickienės manymu, tai leidžia daryti prielaidą apie atsiradusį ar nuolat buvusį bendruomenių solidarumą
santykiuose su krikščioniška dauguma: žydai ir karaimai susitarė
iškilus konfliktams tarp bendruomenių narių aplenkti valstybės
teismo institucijas ir nesutarimus spręsti patiems, nes „mūsų nedraugai35 tapo mūsų teisėjais“, o karaimų bendruomenė sutiko
dėl jiems padarytų skriaudų kreiptis į žydų rabiną, kurio sprendimas neapskundžiamas36. Tuo pačiu susitarimu buvo švelninama ir
ūkinė konkurencija: už žydų įsipareigojimą nekliudyti karaimams
verstis jiems įprasta veikla karaimai pažadėjo neriboti žydų kūrimosi mieste37.
1772 m. kovo 27 d. Trakų karaimų bendruomenė „davė leidimą ir
patvirtinimą“ dviems žydams rabinistams „gyventi Trakų mieste su
žmonomis, vaikais ir namiškiais“38, o 1774 m. už 18 auksinių per metus pardavė leidimą laikinai apsigyventi dviems Vilniaus žydams39.
Kaip nurodyta YIVO40 enciklopedijoje, 1765 m. Trakuose gyveno 150
žydų ir 300 karaimų41.
XVIII a. pabaigoje kova dėl rinkos persikėlė į teismą: 1788 m. karaimų vaitas Samuelis Labanosas su kitais bendruomenės nariais
iškėlė bylą miesto vaitui Juozapui Jagminui, burmistrui Pranciškui
Golavskiui ir magistratui dėl to, kad buvęs burmistras Juozapas Kalenda savo namuose miesto pakraštyje leido apsigyventi žydui, kuris vertęsis prekyba ir tuo daręs žalą karaimams, o magistratas nereagavęs į šių skundus ir valdovų privilegijas, pagal kurias žydai neturį
teisės Trakuose nei prekiauti, nei gyventi42. Šis konfliktas pranašavo
dar audringesnes kovas, prasidėjusias, kai po Abiejų Tautų Respublikos padalijimų XVIII a. pabaigoje didesnė etninės Lietuvos dalis
atiteko Rusijos imperijai.
Kaip paaiškina istorikė – krikščionys.
Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, „Jie/svetimi apie mus/savus. Sugyvenimo Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštijos visuomenėje realijos“, op. cit., p. 62.
37
Ibid.
38
Ibid.
39
Algirdas Baliulis, Stanislovas Mikulionis, Algimantas Miškinis, op. cit., p. 106.
40
YIVO žydų mokslinių tyrimų institutas, įsteigtas Vilniuje 1925 m., o nuo 1940 m. tęsiantis veiklą
Niujorke.
41
„Trakai“, The YIVO encyclopedia of Jews in Eastern Europe, op. cit.; Pinkas Hakehillot: Encyclopedia
of Jewish Communities, Poland, Vol. VIII, op. cit., p. 358. Nurodoma, kad miestiečių žydų ir karaimų
skaičius sumažėjo per Abiejų Tautų Respublikos 1654–1667 m. karą su Maskva ir 1710 m. marą, o
sunkumai padidinę tarpusavio santykių įtampą.
42
Algirdas Baliulis, Stanislovas Mikulionis, Algimantas Miškinis, op. cit., p. 107.
35
36
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Svarbu pastebėti, kad išsamaus ir tikslaus vaizdo apie žydų
gyvenimą Trakuose iki XIX a. kol kas negalime susidaryti – nors ši
bendruomenė, kaip pažymėjo M. Jakulytė-Vasil, kartu su kitomis
formavo istorinę šio miesto tapatybę, atspindinčią milžiniškos
tarp Rytų ir Vakarų išsiskleidusios LDK tautinio ir konfesinio palikimo įvairovę43, žinių apie ją palyginti nedaug ir jos gana fragmentiškos.

XIX a. kovos: nepaisant bandymų išvaryti –
įsitvirtinimas Trakuose
Po Abiejų Tautų Respublikos padalijimų Rusijos imperija siekė
unifikuoti prisijungtų žemių visuomenės grupes, mažai atsižvelgdama į LDK laikais turėtus jų statusus44. Formuojant politiką žydų
atžvilgiu, palaipsniui įvesti įvairūs suvaržymai. Diskriminacinės
politikos pradžia laikomi 1794 m., kai žydams nustatytas dvigubo
dydžio mokestis, lyginant su krikščionimis, o 1804 ir 1835 m. Žydų
nuostatais buvo apibrėžta sėslumo zona, t. y. teritorija, kurioje
jiems leista gyventi – ji apėmė ir vadinamąjį Šiaurės vakarų kraštą,
kurį sudarė Vilniaus, Kauno, Gardino, Minsko, Vitebsko ir Mogiliovo gubernijos45. Tokių pokyčių akivaizdoje prasidėjo Rytų Europos
karaimų tapatybės kaitos procesai, nulemti šios mažos bendruomenės poreikio prisitaikyti imperinėje aplinkoje, pabrėžiant savo
atskirumą nuo žydų rabinistų46. Tai paveikė gyvenimą Trakuose –
XIX a. paženklino karaimų bandymai išvaryti žydus iš šio miesto,
pasitelkiant imperijos valdžią bei miestiečius krikščionis, ir atkaklus žydų siekis įsitvirtinti, kurį galiausiai vainikavo sėkmė.

Milda Jakulytė-Vasil, „Trakų miesto etnokonfesinis paveldas“, op. cit., p. 272.
Tamara Bairašauskaitė, „Apibrėžimo ir tapatumo kolizija: Lietuvos karaimų socialinio statuso
klausimu XIX amžiaus pirmoje pusėje“, Lituanistica, 2006, t. 65, Nr. 1. p. 35, prieiga internete: http://
mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-716X/2006/1/Lit_024_037.pdf <žiūrėta 2021-01-06>.
45
Lietuvos žydai. Istorinė studija, op. cit., p. 153–154, 191–203, 547.
46
Mikhail Kizilov, „Social Adaptation and Manipulation of Self-Identity: Karaites in Eastern Europe in Modern Times“, in: Eastern European Karaites in the Last Generations, Jerusalem: Ben-Zvi
Institute / The Hebrew University of Jerusalem, 2011, p. 130–153, prieiga internete: https://www.
academia.edu/3706372/_Social_Adaptation_and_Manipulation_of_Self_Identity_Karaites_
in_Eastern_Europe_in_Modern_Times_In_Eastern_European_Karaites_in_the_Last_Generations_Edited_by_Dan_Shapira_and_Daniel_Lasker_Jerusalem_Ben_Zvi_Institute_2011_130_153
<žiūrėta 2021-09-18>.
43
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Rusijos valdžiai 1804 m. paskelbus nuostatus, kuriais žydams
uždrausta verstis žemės ūkiu ir įteisintas iškeldinimas iš kaimų, jie
pradėjo keltis į miestus, taip pat ir Trakus47. 1811 m. čia surašytos
42 karaimų šeimos (169 žmonės) ir 17 žydų šeimų (55 žmonės), o
sklype, kurį karaimas Juozapas Kobeckis pardavė žydų bendruomenei, buvo pastatyti jų maldos namai48.
Netrukus karaimai ėmė skųstis magistratui turį mokėti mokesčius už smuklę, nors karaimų Trakuose mažai begyvena – jei magistratas leidęs žydams apsigyventi mieste, tai jie tegu ir moką49. 1810
m. karaimų bendruomenė kreipėsi į Trakų žemės teismą, įrodinėdama, kad Lenkijos karalių privilegijos suteikė teisę šiame mieste
gyventi tik karaimams, o teismui pripažinus, kad žydus reikėtų iškeldinti, byla buvo perduota Vilniaus vyriausiajam teismui, turėjusiam
parengti dokumentus Valdančiajam Senatui50. Žydai, per tą laiką
įsikūrę Trakuose, įsigiję nekilnojamąjį turtą, pradėję verslą, įsteigę
mokyklėlę ir ligoninę, savo teisę pasilikti bandė įrodyti Trakų žydams
suteikta 1665 m. Jono Kazimiero privilegija. Karaimų bendruomenei
pasipiktinus tokia interpretacija, jos įgaliotinis Abraomas Lavreckis
1824 m. įteikė Trakų magistratui prašymą patikrinti, ką skelbia karališkosios privilegijos, bei nurodė, jog žydai savinasi karaimų privilegijas ir atima iš jų pragyvenimo šaltinius, stumdami iš miesto
prekybos51.
Iš to meto yra išlikę šiek tiek konkrečių žinių apie Trakų verslininkus žydus. Tarp 1825 m. magistrate užsiregistravusių smulkiomis prekėmis prekiaujančių trečiosios gildijos pirklių nurodyti
žydas Ševeliovičius, turėjęs tris krautuvėles, ir Efroimas Mopasovskis, laikęs bilijardą ir krautuvėlę, o bilietus prekybai buvo
nusipirkę karaimas Saliamonas Kobeckis ir žydas Chakielis Zabludas52. Prieš Trakų miesto užkardas supirkę atvežamas prekes,
žydai ir karaimai perpardavinėdavo jas brangiau, o už miesto
užkardos gyvenęs Mendelis įrengė lentpjūvę, prie kurios nupirktą medieną veždavo parduoti į Vilnių53. Žydė Srolova, 1827 m.
Tamara Bairašauskaitė, op. cit., p. 27.
Algirdas Baliulis, Stanislovas Mikulionis, Algimantas Miškinis, op. cit., p. 137–138.
Ibid.
50
Tamara Bairašauskaitė, op. cit., p. 27.
51
Ibid.
52
Algirdas Baliulis, Stanislovas Mikulionis, Algimantas Miškinis, op. cit., p. 142.
53
Ibid.
47
48
49
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perdirbusi savo namą į šinką, minima kaip pavyzdys miestiečių,
kurie be valdžios leidimo perstatydavo savo namus, vietoje langų įstatydami duris ir įrengdami krautuvėles ar smukles, į kurias
patogu įeiti iš gatvės54.
XIX a. pradžioje Trakuose veikė ir religinė žydų mokykla, paminėta 1831 ir 1842 m. surašymuose55.
Karaimams keliant klausimą dėl žydų iškeldinimo, netrukus prie
jų prisijungė ir miesto krikščionys. 1824 m. 25 asmenys, įskaitant
Trakų burmistrą Antaną Reminkevičių bei buvusius burmistrus J. Radzevičių ir M. Čerepovičių, padavė prašymą carui Aleksandrui, teigdami, kad atsikėlę į Trakus žydai paėmė į savo rankas visą krikščionių
bei karaimų prekybą, todėl juos reiktų iškeldinti, remiantis Lenkijos
ir Lietuvos valdovų privilegijose nustatyta išimtine karaimų teise gyventi šiame mieste56. Byla ilgokai keliavo po aukščiausias imperijos
institucijas, kol 1835 m. sausio 7 d. Nikolajus I įsaku pasirašė Valstybės tarybos nuomonę, kuri patvirtino Lenkijos karalių privilegijomis
karaimams suteiktą išskirtinę teisę gyventi Trakuose57.
Nors žydai kreipėsi į carą, aiškindami, jog karaimų žemių neįsigiję, o pirkę po gaisro tuščius sklypus iš krikščionių, prašymas leisti
pasilikti buvo atmestas58. 1836 m. Valstybės tarybos pirmininkas Vilniaus generalgubernatoriui pranešė, kad caro nurodymu žydai turi
išsikraustyti iš Trakų: čia įsikūrę ir teisėtai nekilnojamąjį turtą įsigiję – per 5 metus, neturintys nuosavų namų – per metus, o sudarę
įvairius kontraktus – per du mėnesius pasibaigus jų terminui59. Bet
žydai neskubėję išsikraustyti ir tik 1838 m. kreipėsi į carą, prašydami
leisti kurtis „naujai steigiamame Zarasų mieste“, o policijos departamentas pranešė vidaus reikalų ministrui, kad neprieštarauja jų persikėlimui į Zarasus, kur esą mažai gyventojų, nes miestas tik kuriasi60.
Netrukus draudimą žydams gyventi Trakuose imta apeidinėti.
1852 m. karaimai pareikalavo iškeldinti 4 žydų šeimas, kurioms gyventi mieste leido vietos valdžia, bet vykdyti šį reikalavimą neskubėta:
1859 m. Vilniaus gubernijos valdyba pranešė generalgubernatoriui,
Ibid., p. 158.
Milda Jakulytė-Vasil, „Trakų žydų istorija“, op. cit.
Algirdas Baliulis, Stanislovas Mikulionis, Algimantas Miškinis, op. cit., p. 140.
57
Tamara Bairašauskaitė, op. cit., p. 28.
58
Algirdas Baliulis, Stanislovas Mikulionis, Algimantas Miškinis, op. cit., p. 142.
59
Ibid.
60
Ibid.
54
55
56

Nuo XVI iki XIX amžiaus

33

kad ji ne kartą įsakiusi gorodničiui iškraustyti šiuos žydus ir pareiškusi
griežtą papeikimą dėl jų įleidimo, tad jei gorodničius per savaitę jų
neiškeldins, būsiąs atleistas kaip nevykdantis įstatymų bei vyresnybės
nurodymų ir atiduotas teismui61.
Draudimo panaikinimu rūpinosi ne tik žydai, bet ir Trakų krikščionys, 1858–59 m. pateikę kelis prašymus leisti mieste įsikurti žydams, be kurių apmiręs verslas ir tapę sunku gyventi. 1858 m. sausio
11 d. prašyme, išsiųstame į Vilnių ir Peterburgą, rašoma: „šiuo metu
neturime galimybės vietoje, Trakų mieste, net ir už aukščiausią kainą įsigyti maisto atsargų, be to, patiriame gaisrų grėsmę, nes mieste
nėra kaminkrėčių, ir kenčiame dėl siuvėjų bei stiklių trūkumo, nes
žydai iš miesto išvaryti, o tarp karaimų nėra nė vieno naudingo amatininko.“62 Toliau išreikštas pageidavimas, kad „Trakų mieste bent
laikinai būtų leista gyventi žydams rabinistams, kurie prekiautų būtinais produktais ir būtų patyrę amatininkai, tenkinantys svarbiausius buities poreikius, priešingu atveju, viso to stokodami, būsime
sužlugdyti ir nuskurdinti.“
Nepaisant karaimų bendruomenės protestų, vietos valdžia ir Rusijos imperijos vyriausybė pripažino, kad žydų įkurdinimas Trakuose
gali pakelti miesto gerovę, ir 1862 m. atvėrė jiems miestą63. Panaikinus draudimą, žydų bendruomenė pradėjo sparčiai gausėti ir XIX a.
pabaigoje sudarė apie trečdalį Trakų gyventojų.

Ibid., p. 146.
Čia ir toliau pastraipoje iš Аграновский Генрих, „Из истории отношений Тракайских евреев и
караимов“, в: Евреи в меняющемся мире: материалы 4-й международной конференции, Рига:
Центр изучения иудаики Латвийского университета, 2002, p. 228–233. Iš rusų kalbos išvertė
R. Kalinauskaitė.
63
Tamara Bairašauskaitė, op. cit., p. 29.
61
62
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BENDRUOMENĖS GYVENIMAS
PRIEŠ NACISTINĘ OKUPACIJĄ
Daugiausia žinome apie paskutinį Trakų žydų bendruomenės
gyvenimo laikotarpį – nuo XIX a. pabaigos iki sunaikinimo nacistinei Vokietijai okupavus Lietuvą. Po to, kai 1862 m. caro valdžia
atšaukė draudimą gyventi Trakuose, žydų pradėjo gausėti ir amžių sandūroje jie sudarė daugiau nei trečdalį miestelio gyventojų.
1868 m. čia jau gyveno 530 žydų (daugiau nei 29 proc. miestiečių),
1870 m. – 533 (apie 24 proc.), o 1882 m. gegužę uždraudus jiems
gyventi ne miestuose ir pradėjus iškeldinimą iš kaimų, bendruomenė tapo skaitlingiausia per visą savo istoriją – 1897 m. Trakuose
gyveno 1112 žydų (apie 34 proc. miestiečių), 1914 m. – 1020 (apie
20,75 proc.)1. Per Pirmąjį pasaulinį karą pasitraukę iš miesto, nemažai jų nebesugrįžo, tad 1919 m. čia beliko 446 žydai (24,7 proc.)2.
1931 m., skaičiuojant pagal Lenkijos surašymo duomenis, kur žydų
nurodyta 14,6 proc., jų buvo apie 4003.
Svarbu, kad archyvinių šaltinių žinias apie šį laikotarpį papildo
liudijimas, kurį paliko pačios bendruomenės nariai.

1954 m. išleista knyga – žydų išeivių liudijimas apie
sunaikintą bendruomenę
Iš Trakų į Izraelį emigravę ir žūties išvengę išeiviai 1954 m. Tel
Avive hebrajų kalba išleido knygą Trakai, kurioje aprašyta šio miesto
bendruomenės istorija ir gyvenimas iki išžudymo 1941 m. rugsėjo
1
Algirdas Baliulis, Stanislovas Mikulionis, Algimantas Miškinis, op. cit., p. 147–149. Nurodoma, kad
1868 m. mieste gyveno 1792 žmonės: 640 katalikų, 530 žydų, 350 karaimų, 244 stačiatikiai, 19
musulmonų, 6 sentikiai ir 3 evangelikai liuteronai; 1870 m. Trakuose surašytas 2191 gyventojas,
iš jų 1383 miestiečiai, 311 valstiečių, 218 dvarininkų, 17 pirklių; 932 katalikai, 533 žydai, 396 karaimai, 313 stačiatikių, 14 musulmonų, 3 evangelikai; 1897 m. pirmojo visuotinio Rusijos imperijos
gyventojų surašymo duomenimis, Trakuose buvo 3240 gyventojų, iš jų žydų – 1112. 1914 m. tarp
4915 Trakų gyventojų buvo 2913 katalikų, 1035 stačiatikiai, 1020 žydų, 585 karaimai, 45 musulmonai, 34 sentikiai, 3 evangelikai liuteronai. Taip pat žr. Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities, Poland, op. cit., p. 359.
2
Algirdas Baliulis, Stanislovas Mikulionis, Algimantas Miškinis, op. cit., p. 208.
3
Jan Jerzy Tochtermann, op. cit., p. 12–15.
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30 d. Varnikų miške. Vienas iš skyrių – Holokausto aukomis tapusių
miestiečių sąrašas.
Įžangoje, pasirašytoje redakcinės kolegijos vardu, nurodyta, kad
buvo išžudyti visi Trakuose gyvenę žydai, o knyga tapo būdu įamžinti jų atminimą:
Mes, Trakų žmonės, ilgus metus jautėme būtinybę paminėti
atminimą mūsų šventosios bendruomenės, tapusios viena pirmųjų, kurias nacių gaujos sunaikino per Antrąjį pasaulinį karą.
Bet sunkus rūkas, nusileidęs ant mūsų miestelyje įvykusios tragedijos, po kurios neišliko niekas, bendruomenę ištikęs siaubas,
mirties kančios ir sunaikinimas neleido skubėti tai paminėti
spausdintu žodžiu. Svarstėme, dvejodami: gal dar pasirodys kas
nors išlikęs, gyvas šios tragedijos liudytojas, gal atsiras šio slėpinio atpirkėjas, kuris papasakos apie didvyrišką kūnu ir dvasia
mums artimų žmonių mirtį. Bet metai bėgo, ir sielą ėmė slėgti
išnykimo ir tamsos baimė. Tarėme: išgelbėkime nuo laiko tai, ką
dar įmanoma išgelbėti! Ir štai prieš mus – bylojanti knyga. <…>
Siekėme ne parašyti istoriją ar atlikti tyrimą, bet įamžinti žiauriai nutrauktus gyvenimus, idilę ramaus miestelio, kuris audė
savo egzistencijos giją kukliai ir paprastai, iš darbo ir geresnės
ateities vizijos – ir iki dugno išgėrė sielvarto taurę, be nuodėmės
ar prasižengimo.4
Praėjus trylikai metų po žudynių knygoje atkurtas ramiu
miesteliu vadinamų Trakų gyvenimo vaizdas su lakoniškais, bet
su meile nutapytais bendruomenės narių portretais – įtaigus liudijimas, galintis padėti užpildyti istorinės atminties spragas. Jis
nėra dokumentiškai tikslus, bet leidžia pajusti iki Antrojo pasaulinio karo miestelyje gyvenusių žydų kasdienybę – tokią, kokia
ji išliko iš Lietuvos emigravusių žmonių atmintyje. Todėl faktus,
žinomus iš kitų šaltinių, toliau bandysime gretinti su šios knygos
pasakojimu.

Troki, op. cit., p. 7. Vertimas į anglų kalbą paskelbtas 2020 m. pradžioje elektroninės žydų genealogijos duomenų bazės JewishGen ir projekto Yizkor Book rengėjų iniciatyva. Yizkor (hebr. „jis
[t. y. Dievas] teatmena“) – žodis, kuriuo prasideda maldos už mirusiuosius. Yizkor, arba atminimo,
knygos – iš įvairių miestų kilusių žydų išleistos knygos, skirtos per Holokaustą sunaikintų bendruomenių atminimui. Citatą iš anglų kalbos išvertė R. Kalinauskaitė.

4

Bendruomenės gyvenimas prieš nacistinę okupaciją

37

Pirmojo pasaulinio karo pradžia ir
Vokietijos okupacija
Knygoje Trakai laikotarpis nuo draudimo gyventi mieste atšaukimo iki 1914 m. prasidėjusio Pirmojo pasaulinio karo apibūdinamas
kaip ramus5. Tačiau karas žiauriai sukrėtė nusistovėjusį gyvenimą –
frontas buvo arti, ir tai išsyk pasijutę. Rusų kareivių, o ypač kazokų
patyčios kėlė žydams siaubą, be to, jie vadinti Rusijos „vidaus priešais“ ir artėjant frontui buvo išvaromi iš savo gyvenamųjų vietų. Pro
Trakus, esančius prie pagrindinio kelio į Vilnių, plūdę gausybė į rytus
besitraukiančių žydų, kuriems įsakyta per dieną ar dvi išsikraustyti
iš namų. Miestelio gatvėmis vienas po kito slinko namų apyvokos
daiktų prikrauti vežimai su vaikais ir senukais, o eiti pajėgiantys šeimos nariai žingsniavo šalia. Kai kurie sustodavę pailsėti ar pernakvoti – trakiškiai priimdavę pabėgėlius savo namuose arba specialiai
įkurtame pagalbos centre ir pamaitindavę karštu maistu.
Bet netrukus Trakų žydams ir patiems tekę krautis daiktus. Įsakymo išvykti nebuvę, bet artėjantis frontas privertė bėgti iš miestelio kartu su kitais gyventojais. Rusai ir karaimai, kurių santykiai
su valdžia buvę geresni, traukęsi į Rusiją, lenkai slėpęsi miškuose,
o žydai, kuriems kazokų siautėjimas kėlė didesnį siaubą nei apšaudymas, bėgę į Vilnių. Trakus palikę apimti panikos. Nuo fronto
miestelį skyrė maždaug už šimto kilometrų į vakarus buvusi Kauno tvirtovė, bet 1915 m. vasarą vokiečiai ją užėmė ir Rusijos armija
ėmė paskubomis atsitraukti6. Vakaro tyloje staiga pasigirdus artėjančio fronto sprogimams, žmonės puolę rinktis daiktus. Nuosavus
arklius ir vežimus turėję nedaug žydų, o išsinuomoti iš ne žydų ar
Vilniuje buvę brangu, nes naudojantis proga pasipelnyti užkeltos
kainos. Todėl dauguma traukėsi palikę turtą ir pasiėmę tik tai, kas
būtina.
Vilnius buvęs pilnas pabėgėlių ir sausakimšuose namuose greitai nelikę laisvos vietos. Sunkios sąlygos ir nepritekliai Trakų bendruomenei tapę sunkiu išbandymu – laimei, neilgu. Po mėnesį trukusių įnirtingų mūšių Vokietijos kariuomenė priartėjo prie Vilniaus

Čia ir toliau skyrelyje remiamasi informacija iš Troki, op. cit., p. 46–48.
Vokietijos kariuomenė Kauno tvirtovės puolimą pradėjo 1915 m. rugpjūčio 20 d., rugpjūčio 31 d.
užėmė miestą, o vėliau tęsė puolimą Vilniaus, Ukmergės, Alytaus kryptimi.
5
6
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ir per Jom Kipurą7 jį užėmė8. Jau kitą dieną keli pabėgėliai buvę išsiųsti apsižiūrėti, kas darosi Trakuose, bet grįžti namo daugelis
neskubėję – baiminęsi rusų kontratakos, o kai kurie naudojęsi proga įsitvirtinti Vilniuje. Vis dėlto ilgainiui vis daugiau žmonių grįžo ir
gyvenimas miestelyje pradėjo atsikurti.
Vokiečių valdžios įvesta naujovė – žydų policija – tapusi pirmuoju lygių teisių ženklu, nors komendanto sprendimas paskirti keturis
žydų policininkus ir sukėlęs ne žydų nepasitenkinimą. Tačiau okupacinio režimo vykdyta politika atėmusi įprastus Trakų žydų pragyvenimo šaltinius. Vokiečiai konfiskavę daugumą žemės ūkio produktų ir uždraudę jais prekiauti, tapę neįmanoma nusipirkti žibalo,
cukraus ar druskos – nebent iš kareivių, kurie vogę iš kariuomenės
sandėlių. Uždrausta pardavinėti ne tik kviečius, kiaušinius, sviestą
ar obuolius, bet net ir duonos nebuvę leidžiama parduoti laisvai –
žmogui nustatyta 100 gramų norma per dieną, ir ta pati buvusi iškepta iš miežių ir bulvių mišinio.
Krautuvėlės ištuštėję, dalis užsidarė. Pasiturintieji nuskurdę, o
skurdžiai ir darbininkai vaikščiojo ištinę nuo bado. Suklestėjo juodoji rinka. Prekeiviai pėsčiomis keliavę į kaimus įsigyti produktų, o
parsinešę į Trakus kitą dieną vėl pėsti su našta ant pečių leisdavęsi
į Vilnių. Pagavę vokiečiai prekes konfiskuodavo. Apskrities centrą
perkėlus iš Trakų į Kaišiadoris, tai sukėlę nepatogumų miestiečiams,
turėjusiems reikalų teismuose ar valdžios įstaigose.
Bendruomenę skaudžiai palietęs ir gaudymas priverstiniams
darbams – keli jaunuoliai ir suaugę vyrai buvo išvežti toli nuo namų.
Be to, bent kartą per savaitę miestiečiai varyti į darbus, už kuriuos
negaudavo jokio atlygio – kasę kapus žuvusiesiems, rinkę šaudmenų skeveldras, taisę kelius. Kartais atrodydavę, kad okupacinė valdžia siekusi ne tiek gauti naudą iš priverstinio darbo, kiek priversti
Jom Kipuras – žydų šventė, Atpirkimo diena, švenčiama pagal hebrajų kalendorių tišrejo mėnesio 10 d. (rugsėjį arba spalį), skirta apsivalymui nuo nuodėmių.
8
Vilnius buvo užimtas 1915 m. spalio 1 d., žr. „Pirmasis pasaulinis karas“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, prieiga internete: https://www.vle.lt/straipsnis/pirmasis-pasaulinis-karas/ <žiūrėta 202106-02>). Pirmųjų dalinių įžengimą į miestą 1915 m. rugsėjo 18 d. savo dienoraštyje aprašė tų
įvykių liudininkas Jonas Basanavičius: „<...> rugsėjo 17 d. rusų kariuomenė pradėjo su abazais
Vilniaus gatvėmis šalin trauktis, iš miesto išeidama; naktis buvo lytinga, užmigęs apie 10 v., 5
nuo smarkios detonacijos pabudau; rusai atsitraukdami iš Vilniaus sprogdino Vilijos tiltus ir tūlas
trobas. Iki 9 v. rytą 18 dienos suskaityta apie 50 sprogdinimų. Tą dieną ½ 10 v. rytą Ukmergės keliu
per Žaliąjį menkai susprogdintą tiltą atvyko Vilniun vokiečių kariuomenės dalis, žydų linksmai
sutikta, lenkių gėlėmis apdovanota“ (žr. Jonas Basanavičius, Mano gyvenimo kronika ir nervų ligos
istorija: 1851–1922, Vilnius, Baltos lankos, 1997, p. 273–274).
7
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gyventojus paklusti, paminant jų teises ir orumą. Dirbti versdavę
net 12 metų amžiaus vaikus, o vakarais nuo 22 val. buvę uždrausta
išeiti iš namų.

Karo pabaiga ir Lenkijos okupacija
Nesėkmės Vakarų fronte privertė vokiečių kariuomenę trauktis9,
ir 1919–1920 m., kaip prisimenama knygoje Trakai10, miestelis ėjo iš
rankų į rankas, atitekdamas iš pradžių sovietams, po to lenkų legionieriams ir vėl sovietams.
Minima, kad 1919 m. per Velykas į Vilniaus traukinių stotį įvažiavęs traukinys su legionieriais, kurie išviję bolševikus11, o savo pergalę
pažymėję kruvinu siautėjimu, kurio metu nužudė 60 žydų12. Po kelių dienų lenkai užėmę Trakus. Tuo metu žydų neskriaudę, bet įvedus okupacinį režimą išpuoliai tapę kasdienybe ir į skundus niekas
nekreipdavęs dėmesio. Atsitraukdami lenkų kareiviai žiauriai nužudę
Judą Raškovičių – šis bendruomenę sukrėtęs įvykis buvo prisimenamas
daug metų. Nenorėdamas atiduoti savo arklio ir vežimo, vyras pasisiūlęs pats nuvežti kareivius ten, kur reikia. Visi kartu išvažiavę, o po kelių
dienų tėvo ieškoti išėję sūnūs rado jį šalikelėje užkapotą kardu.
Lenkų valdžiai pasitraukus iš Trakų, miestelio gyventojai sukūrę
sargybą, kurią sudarę žydai, karaimai ir lenkai – naktimis visi su ginklais rankose budėdavę gatvėse ir saugojęsi nuo plėšikų.
Pagal sutartį su Sovietų Rusija pripažinus Lietuvos Respublikos
teisę į Vilnių13, Lietuvos kariuomenė pajudėjo į Lenkijos valdytą teIš Vilniaus Vokietijos kariuomenė pasitraukė iki 1918 m. pabaigos, o iš Lietuvos paskutiniai daliniai išvesti 1919 m.
Čia ir toliau skyrelyje remiamasi informacija iš Troki, op. cit., p. 48–51.
11
1919 m. balandžio 19–21 d. Lenkijos kariuomenė pirmą kartą įsiveržė į miestą ir jį su dalimi
Rytų Lietuvos užėmė.
12
Istorikų teigimu, tai buvo pirmasis Vilniuje įvykęs pogromas, prasidėjęs balandžio 19-ąją ir
trukęs tris dienas: įsiveržę į parduotuves ir namus, kareiviai mušė ir apiplėšinėjo žydus, niokojo
sinagogas ir turtą, jėga ištempę iš Didžiosios sinagogos varė prievarta dirbti, areštavo ir deportavo šimtus žmonių. Žr. Ugnius Antanavičius, „Šiurpus Holokausto pranašas: kaip prieš 102 metus
įvyko pirmasis Vilniuje žydų pogromas“, 15min.lt, 2019-04-19, prieiga internete: https://www.
15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomi-lietuva/siurpus-holokausto-pranasas-kaip-pries-100-metu-vilniuje-ivyko-pirmasis-zydu-pogromas-1162-1132830 <žiūrėta 2021-06-03>.
13
1920 m. liepos 12 d. pasirašyta Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos sutartis, kuria pripažinta Lietuvos nepriklausomybė ir nustatyta siena tarp abiejų valstybių. Pagal šią sutartį Rytų Lietuva su
Vilniumi pripažinta Lietuvai. Raudosios armijos daliniams rugpjūčio 26 d. pasitraukus iš Vilniaus,
į jį įžengė Lietuvos kariuomenė.
9

10
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ritoriją ir pasiekė Trakus, o vienas būrys net įžengęs į miestelį – bet
netrukus atsitraukęs už tilto, kurį saugojusi nuo Vilniaus pusės atėjusi sovietų armija. Tiltas tapęs siena tarp Lietuvos ir Rusijos, o Trakai
likę sovietams, kurie įsteigę „revoliucinę karinę tarybą“. Bijodami šio
režimo kai kurie žydai verslininkai perėję į Lietuvos pusę ir apsigyvenę pas kaimynus lenkus, o Rusijos pusėje likę šeimynykščiai kasdien
pristatydavę jiems karšto maisto.
Miestelyje vykę aršūs ginčai, kuri valdžia geresnė, kol vieno šabo
pavakare iš Lietuvos atvyko anksčiau į Vilnių pasitraukęs trakiškis
Cvi Levinas14. Buvęs ginkluotas pistoletu, kuris turėjo parodyti, kad
Lietuvos valdžia jį laiko svarbiu žmogumi, ir pakvietęs visus Trakų
gyventojus, žydus ir ne žydus, į plebiscitą. Susirinkimas surengtas
prie miesto aikštės15, jame dalyvavęs ir aukštas Lietuvos valdžios
atstovas. Visi pasisakę prieš bolševikus ir lietuvių garbei šaukę „Tegyvuoja!”. Nepaisant to, rusai likę miestelyje dar kelis mėnesius, kol
Vilniaus apskritis su Trakais perėjo į lietuvių rankas. Atrodę, kad kančios baigėsi ir gyvenimas grįš į geresnes vėžes.
Nors pagal Lietuvos ir Lenkijos 1920 m. spalio 7 d. pasirašytą
Suvalkų sutartį Vilniaus miestas ir kraštas į šiaurę nuo Varėnos–Eišiškių linijos buvo pripažinti Lietuvai, jau spalio 9 d. generolo Liucjano Želigovskio pajėgos, veikusios pagal Lenkijos vadovo Juzefo
Pilsudskio įsakymą, inscenizavo maištą ir užgrobė Vilnių su didele
dalimi Rytų Lietuvos. Kaip rašoma knygoje Trakai, kelias valandas
Trakuose atsišaudžiusi Lietuvos kariuomenė galiausiai pasitraukė
link Kauno ir miestelį užėmė lenkai. Bijodamos jų atėjimo, kartu su
lietuviais pasitraukusios ir kelios žydų šeimos – bendruomenė gerai
atsiminė Vilniuje 1919 m. balandį surengtą pogromą. Vis dėlto šįkart
elgtasi humaniškiau.
Lenkijos Seimo sprendimu 1922 m. kovo 24 d. Vilniaus kraštą oficialiai prijungus prie Lenkijos, tai susieję miestelio žydų likimą su
Vilniaus ir Lenkijos bendruomenių likimais. Valdžios požiūris į žydus
buvęs niekinantis, o paskutinieji pora dešimtmečių iki Trakų bendruomenės sunaikinimo apibūdinami kaip nuolatinės baimės, pažeminimo ir skriaudų laikas. Žydų ekonominė padėtis vis prastėjusi

Žmogus tokiu asmenvardžiu įrašytas 1941 m. rugsėjo 30 d. Varnikų miške nužudytų Trakų miesto gyventojų žydų sąraše, žr. p. 129.
15
Turbūt turima omenyje Rotušės aikštė.
14
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dėl įvesto draudimo dirbti ir prekiauti sekmadieniais, cigarečių ir tabako monopolio, draudimo skersti gyvulius bei pardavinėti daugelį
žemės ūkio produktų. Todėl vis svarbesnė darėsi parama, kurią dauguma šeimų gaudavo iš giminių, emigravusių į Ameriką ar Izraelį.

Prekyba
1883 m. žydai turėjo Trakuose 9 karčiamas, 16 parduotuvėlių ir 4
malūnus, o vaistininkas Šeras dar laikė smuklę ir parduotuvėlę (vaistinės apyvarta buvo 1200 rublių, pelnas – 600 rublių)16. Pagal 1897
m. surašymą, miestelyje dirbo 202 žydai ir 74 žydės bei jų šeimos
nariai – 156 vyrai ir 302 moterys. Vyrai daugiausia užsiėmė drabužių
siuvimu ir smulkia prekyba, o moterys buvo tarnaitės, drabužių siuvėjos, kailių, odos apdirbėjos. Tarpukariu situacija keitėsi, ir dažniau
moterys stovėjo už prekystalio.
Žinių apie verslus, maitinusius prieš Antrąjį pasaulinį karą miestelyje gyvenusius įvairių tautybių žmones, suteikia J. Tochtermano
knyga, kurioje randame ne tik minėtą schemą su lenkų, žydų ir karaimų namais17, bet ir parduotuvių bei amatų žemėlapį.
Iš jo matome, kad prekybinio Trakų gyvenimo centras – plotas
tarp turgaus aikštės ir cerkvės, kur buvo įsikūrusios dauguma parduotuvių – sutampa su žydų tankiausiai gyventa miesto dalimi.
Anot J. Tochtermano, iš viso mieste veikė 46 parduotuvės, be to, dar
2 maisto parduotuvėlės buvo už miesto ribų, Užtiltėje18.
Knygoje Trakai prisimenama19, kad prekyba buvo svarbiausias
miestelyje ir jo apylinkėse gyvenusių žydų prasimaitinimo šaltinis. Turtingų pirklių, prekiavusių kailiais ar mišku, nebuvo – vyravo
smulkūs prekeiviai, o dauguma parduotuvėlių buvo įsikūrę tuose
pačiuose namuose, kur gyveno jų savininkai. Daugiausia prekiauta
maistu – cukrumi, druska, sūdyta žuvimi ir kitais apylinkių žemdirbiams reikalingais produktais, o kai kuriose buvo galima įsigyti ir
įvairių buities prekių – semtuvų, dalgių, siūlų, kartais net kosmetikos. Pardavėjomis dažniausiai dirbo moterys, kurios tuo pat metu
Čia ir toliau šioje pastraipoje duomenys iš Milda Jakulytė-Vasil, „Trakų žydų istorija“, op. cit.
Žr. p. 10–13.
Jan Jerzy Tochtermann, op. cit., p. 16.
19
Čia ir toliau pastraipoje iš Troki, op. cit., p. 19–20.
16
17
18
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Dvi J. Tochtermano Trakų schemos: kairėje – lenkų, žydų (paryškinta geltonai)
ir karaimų namų, dešinėje – parduotuvių ir amatininkų dirbtuvių išsidėstymas. Vieta, kur pažymėta daugiausia parduotuvių, sutampa su žydų gyventos
teritorijos branduoliu.

rūpinosi ir namų ūkiu: suskambus prie durų pritvirtintam varpeliui,
šeimininkė iš virtuvės nuskubėdavo aptarnauti atėjusio pirkėjo.
Archyviniuose dokumentuose minima apie 30 iki Antrojo pasaulinio karo Trakuose veikusių žydų parduotuvių. Nuo 1910 m. duonos gaminius pardavinėjo ir kepyklą laikė Berelis Gluchas, 1919 m.
kepyklą atidarė Chana Chidlo, nuo 1922 m. Kauno gatvės20 name
Nr. 20 veikusioje mėsinėje dirbo Sonia Graich ir Chana Zavin,
be to, mėsa prekiavo Šeina Brylienė ir Giršas Levinas, maistu
ir gėrimais – Abraomas Videckas ir Arjė Inzelis, turėjęs parduotuvę

20

Dabar – Karaimų gatvė.
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Vilniaus gatvės21 name Nr. 44, o tos pačios gatvės name Nr. 18 gėrimus pardavinėjo Borisas Videckis22. Manufaktūras turėjo Gita Geršveldienė ir Joselis Minkinas23, alkoholiniais gėrimais prekiavo Braina Dunimavič, o smulkių prekių parduotuves laikė pora dešimčių trakiškių
žydų – Chaimas Bavarskis, Simonas Cvi24, Zelikas Cvikas, Levas Giseris,
Joselis Gluchas, Estera Klausmerienė, Rafaelis Klotas, Feiga Kovarskienė, Šimelis Kucas, Davidas Malcmanas, Hiršas Milneris, Izaokas (Icikas)
Milneris25, Gita Moševičienė, Chaimas Potapavičius, Gita Rudnickienė,
Freida Sandlerienė, Izaokas (Icikas) Stražas26, Abraomas Šubas27.
Kai kurie žmonės, kurių pavardės nurodytos archyviniuose dokumentuose, minimi ir knygoje Trakai28. Štai Abraomas Šubas turėjęs juvelyrikos dirbinių parduotuvę ir vadintas laikrodininku – pas jį
buvo galima nusipirkti laikrodžių, aukso ir sidabro grandinėlių, sidabrinių stalo įrankių, smeigtukų, šukų ir papuošalų, viliojusių moteris. Metalo dirbinių – spynų, vyrių ir plūgų – parduotuvės savininkas
Benjaminas buvo šaltkalvio Abos Zalmano Halperino sūnus: vien
šaltkalvio amato pragyvenimui nepakakę, ir būtent parduotuvė teikė pagrindines pajamas. Didmeninė prekyba miltais vyko dviejose
parduotuvėse: vieną turėjo Jošua Zabludovskis, antrąją – Jokūbas
Zandmanas. Iš jų dauguma kitų parduotuvių savininkų pirkdavę
miltus mažmeninei prekybai arba duonai kepti. Išsiskyrusi ypatinga
parduotuvių rūšis – tekstilės parduotuvės-manufaktūros, priklausiusios miestelio centre gyvenusiems senbuviams. Šis verslas laikytas dviejų šeimų – Arono Kadišo Klauznerio (Kloiznerio)29 ir Simono
ben Zalmano Becalelio – monopolija.
Trakuose veikė ir viena smuklė – teisė užsiimti tokiu verslu būdavusi suteikiama ne kiekvienam žydui. Tik Jokūbas Vereckis gavęs
Dabar – Vytauto gatvė.
Milda Jakulytė-Vasil, „Trakų žydų istorija“, op. cit.
Galbūt tas pats žmogus, kuris 1941 m. rugsėjo 30 d. Varnikų miške nužudytų Trakų miesto gyventojų žydų sąraše įrašytas kaip Juozapas Minkinas, žr. p. 129.
24
Žmogus tokiu asmenvardžiu įrašytas 1941 m. rugsėjo 30 d. Varnikų miške nužudytų Trakų miesto gyventojų žydų sąraše, žr. p. 130.
25
Žmogus tokiu asmenvardžiu įrašytas 1941 m. rugsėjo 30 d. Varnikų miške nužudytų Trakų miesto gyventojų žydų sąraše, žr. p. 129.
26
Žmogus tokiu asmenvardžiu įrašytas 1941 m. rugsėjo 30 d. Varnikų miške nužudytų Trakų miesto gyventojų žydų sąraše, žr. p. 130.
27
Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 88 (Trakų ir Lentvario valsčiuose iki Antrojo pasaulinio
karo veikusių žydų parduotuvių sąrašas, LCVA, f. R-500, ap. 1, b. 13, t. I, l. 346; LCVA, f. R-500, ap. 1,
b. 13, t. II, l. 925, 959, 962–963).
28
Čia ir toliau iš Troki, op. cit., p. 20.
29
Trakų žydų senosiose kapinėse yra išlikęs jo paminklas, ant kurio užrašytą epitafiją žr. p. 122.
21
22
23
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leidimą pardavinėti šnapsą jam priklausiusiame vieninteliame miestelio „restorane“. Licencijos pardavinėti alų dalintos lengviau, bet
taip pat ne kiekvienam: tokį leidimą galėjo gauti tik nekilnojamojo
turto – nuosavą namą – turintis žydas. Kai kurie apėję šią taisyklę ir
gavę licencijas savo kaimynų arba samdinių rusų ar lenkų vardais,
nes šiems nebuvo taikomas reikalavimas būti namo savininku. O
kartais vynas ir alus būdavę pardavinėjami be jokių leidimų – kyšiais
papirkus mokesčių agentus ir policiją.
Nors miestelyje buvę beveik tiek pat parduotuvių, kiek žydų –
o iš tiesų daugiau, nes kai kurie krikščionys ir karaimai taip pat laikė parduotuves – ši prekyba neužtikrindavo sotaus pragyvenimo.
Uždarbis dažniausiai būdavo minimalus, išskyrus ketvirtadienius –
turgaus dieną, kai apylinkių gyventojai suvažiuodavo nusipirkti
būtiniausių dalykų ir prekyba kiek pagyvėdavo. Norėdami oriai gyventi, parduotuvėlių savininkai turėję ieškoti papildomų pajamų,
antraip grėsė skurdas.
Miestelyje nebuvę pramonės, nebent tokia laikytume Izaokui
Stražui priklausiusią įvairių mineralinių gėrimų gamyklą, kuri, nepaisant ant selterio butelių etikečių užrašyto skambaus pavadinimo,
buvo tik kuklus namudinio išpilstymo verslas30. Šioje „gamykloje“,
kuri tiekė sodos vandenį ir aplinkiniams miesteliams, dirbo šeimos
nariai ir vienintelis samdytas darbininkas. Net ir turint šį verslą, pajamų trūko, tad šeima laikiusi ir parduotuvę, kurioje, kaip ir daugelyje kitų, buvo parduodama viskas – nuo duonos, kurią kepė Izaoko
žmona Pesė, iki priemonės vagonų ratų poliravimui. Be to, I. Stražas
užsidirbdavo iš apylinkių ūkininkų nupirktus produktus pelningai
pardavęs pirkliams iš Vilniaus. Deja, iš visų šių užsiėmimų gaunamo
uždarbio, kurio būtų pakakę įprasto namų ūkio išlaidoms, jo šeimai
aprūpinti neužteko. Mat dukrai sulaukus vedybinio amžiaus reikėdavo duoti kraitį, o I. Stražas norėjęs ištekinti savo dukteris už talmid
chacham – Toros31 studijoms atsidavusio vyro, tad ir kraitis turėjęs
būti didesnis. Iš tiesų – po dukters vestuvių tėvas likęs tarsi po gaisro...
Panašus likimas ištikdavęs ir kitus žinomus miestelio prekybininkus bei verslininkus.

Čia ir toliau pastraipoje iš Troki., op. cit., p. 22.
Tora – penkios pirmosios Senojo Testamento knygos, sudarančios Penkiaknygę; plačiau – visas
žydų religinis mokymas ir jį pristatantys tekstai.

30
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Žvejyba

Žiemos žvejyba. Mokytasis Simonas Kocas (nužudytas per Holokaustą) ir jo
padėjėjai32. Iš 1954 m. Tel Avive išleistos knygos Trakai

1886 m. Trakų miesto prekybos ir pramonės žiniaraštyje nurodyti du ežerų nuomotojai – žydas Malka Kucas33, samdęs keturis žvejus, ir dvarininkas Mykolas Girdvainis34.
Kaip rašoma knygoje Trakai35, žvejyba pusiasalį supančiuose
ežeruose maitino nemažai žydų šeimų, nors daugiausia tarp žvejų
buvę krikščionių. Ežerus, kurių dalis priklausė miesteliui (magistratui), o dalis – grafui Tiškevičiui, ilgus metus nuomojosi lenkas
Mazolevski. Miestelio ežeras pagal viešą skelbimą būdavęs išnuomojamas metams tam, kas pasiūlydavo didžiausią kainą, todėl trys
žydų žvejai – Mozė Menachemas Pokroiskis, Simonas Kocas ir Juozapas Patašnikas – suvieniję savo išteklius ir perėmę nuomą. Dar po
kelerių metų savo ežero dalį jiems išnuomojęs ir grafas.
Tarp žydų buvę žymių žvejų, kurių portretus randame knygoje.
Garsiausias ir vyriausias iš jų, Jokūbas Chačanskis, vadovavęs žvejų
grupei ir ištisas dienas praleisdavęs ant vandens, todėl žinojęs visas

Šį ir kitus knygoje Trakai paskelbtų nuotraukų užrašus iš hebrajų kalbos išvertė dr. L. Lempertienė.
Malka yra moters vardas, tad manytina, kad pateikti klaidingi duomenys. Galima spėti, kad turėtas omenyje toliau minimas Simonas Kocas.
34
Algirdas Baliulis, Stanislovas Mikulionis, Algimantas Miškinis, op. cit., p. 148.
35
Čia ir toliau šiame skyrelyje remiamasi informacija iš Troki, op. cit., p. 20–23.
32
33

46

Sugrįžtanti atmintis: Trakų miesto žydai

ežerų paslaptis, o savo darbo nemetė net sulaukęs aštuoniasdešimties. Daugiau bendravęs su krikščionimis, nei su žydais, ir puikiai kalbėjęs jų kalba36, o visa šio vyro išvaizda ir laikysena liudijusi apie išskirtinę jėgą ir galią. Griausmingu balsu šaukiami įsakymai – „Trauk!“,
„Stok!“ – aidėdavę per ežero platybę ir pasiekdavę visus jo vadovaujamus žvejus. Įkopęs į devintą dešimtį ir turėdamas jau suaugusių
anūkų, vedė jauną moterį, kuri vieną po kito pagimdė sūnų ir dukrą.
Jokūbo Chačanskio giminaitis Aronas Aronovičius taip pat dirbo samdomu žveju, tik fiziškai nebuvęs stiprus ir žvejyboje niekuo
nepasižymėjęs – bet aktyviai dalyvavęs žydų bendruomenės gyvenime bei darbininkų organizacijos veikloje ir net buvęs išrinktas gabajumi37. Kadangi dėl žvejybos likdavo naktimis neišsimiegojęs, per
rytinę šabo maldą ar Toros skaitymą jam pasitaikydavę užsnūsti ir
net užknarkti – o tada suolo kaimynai nepraleisdavo progos kyštelti
į nosį tabako ir vaikiškai džiūgaudavo, sukėlę čiaudulį.
Arono žmona Lėja minima kaip puiki žmona. Žvejo algos – mokamos rubliais arba ežere pagauta žuvimi – nepakako išlaikyti šeimai,
todėl ji padėdavo vyrui pardavinėti žuvį arba turgaus dieną iškeisdavo ją į kaimiečių atneštus kiaušinius, sviestą ar paukštieną. Nepaisant
gyvenimo sunkumų, Lėja išlaikė humoro jausmą ir buvo malonaus
būdo, o gebėjimas atleisti rodęs širdies gerumą. Ji vadovavusi vienai
iš miestelio mokyklų ir padėdavusi ligoninėje slaugyti sunkiai sergančius ligonius – valandų valandas budėdavo guosdama, girdydama
vaistus, maitindama, apskalbdama ir nelaukdama už tai jokio atlygio.
Arono žentas Šabtajus Glikinas buvęs knygrišys. Kilęs iš Vitebsko srities, o Trakuose atsidūrė tarnaudamas Rusijos kariuomenėje,
kai jo dalinys apsistojo čia įrengtose kareivinėse. Paleistas iš armijos, namo nebegrįžo – vedė Arono dukterį Riną ir atidarė knygrišyklą. Per kelis mėnesius Trakuose perrišo visas suplyšusias knygas,
sinagogos sąvadus ir maldaknyges, o kai nebelikę knygų, kurias
reiktų įrišti, uošvio paskatintas įstojęs į žvejų bendriją ir pragyvenimui prisidurdavęs kaip vienas iš samdomų žvejų.
Simonas Kocas buvęs žvejybos rangovas. O žvejyba – lyg kortų žaidimas, kartais atneša pelną, o kartais – nuostolį. Porą metų iš žvejybos

Knygoje rašoma, kad Trakuose vyravusi lenkų kalba nebuvo gryna ir labiau priminė baltarusių
kalbą.
37
Gabajus (hebr. gabay – iždininkas, dgs. gabaim) – sinagogos iždininkas ir valdybos narys.
36
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gaunamo uždarbio vos pakakę padengti verslo išlaidas – sumokėti
nuomą ir kitus mokesčius, algas žvejams ir paskolas už tinklus, pirktus daugiausia iš kreditų – ir šeimai tapę taip striuka, kad nebeturėję iš ko net atidaryti parduotuvę ir taip užsidirbti pragyvenimui.
Garbusis Simonas ne tik studijavęs Torą ir buvęs talmid chacham,
išmanęs Bibliją ir net Talmudą38, bet išsiskyręs ir kitų sričių žiniomis.
Buvęs vienas iš nedaugelio, lankiusių Rusijos provincijos mokyklą, todėl mokėjęs šią kalbą ir pelnęs ne tik žydų palankumą. Be to, kelerius
metus gyveno Vilniuje ir net buvo keliskart išvykęs iš šalies – o tai kėlė
dar didesnę pagarbą. Todėl prireikus tvarkyti reikalus su valdžia, jį
dažnai išrinkdavę atstovu, taip pat bendruomenės tarybos nariu ar
sinagogos gabajumi.

Amatai

Įmonės Singer organizuoti siuvėjų kursai. Iš dešinės į kairę: (1) Judita Varšel,
(2) Estera Svirski (nužudyta per Holokaustą), (3) Bela Zamičenski (nužudyta per
Holokaustą), (4) Jentelė Gruzovik (nužudyta per Holokaustą), (5) Rivka Aronovič
(nužudyta per Holokaustą), (6) nenustatytas asmuo, (7) Jona [Levter], (8) Lėja
[Brodo], (9) Šeina Vilkiski (nužudyta per Holokaustą), (10) Sonia Kloizner, (11)
kursų vadovė, (12) Maša Zislin, (13) nenustatytas asmuo. Iš 1954 m. Tel Avive
išleistos knygos Trakai
38
Talmudas (hebr. mokymas, studijavimas) – teisinių ir etinių judaizmo nuostatų sąvadas, Toros
pasakojimus ir įstatymus interpretavusių žydų išminčių palikimas.
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1883 m. minimi Trakuose dirbę žydas kepurininkas ir batsiuvys39,
1886 m. – batsiuvių dirbtuvė, kurioje dirbo žydas šeimininkas ir du
darbininkai, o 1897 m. Rusijos imperijos surašyme nurodyti tokie
miestelio žydų verslai kaip drabužių siuvimas, kailių ir odos apdirbimas. Trakų žydai mokėsi ir auksakalystės – Trakų miestietis Izaokas (Aizikas) Bekeris 1880 m. gruodžio 1 d. ketveriems su puse metų
buvo įrašytas mokiniu pas Vilniaus juvelyrą Mozę Medaiskį, o Izaoką
(Iciką) Golperį Vilniaus auksakalių cechas 1876 m. sausio 19 d. pripažino meistru ir įrašė į cecho meistrų knygą.
Anot knygos Trakai40, tarp amatininkų, sudariusių nemažą bendruomenės dalį, populiariausios buvo siuvėjo ir batsiuvio profesijos.
Trakuose dirbę penki ar šeši siuvėjai, kurių kiekvienas pasižymėjęs
savitu stiliumi ir turėjęs savą klientų ratą. Siuvyklos būdavę įrengtos
namuose, o dizaino pavyzdžius atstoję ant sienų pakabintos nuotraukos su mados meistrų prieš kelis dešimtmečius sukurtais rūbais.
Siuvėjas Pakmanas buvo vienas iš naujakurių, per Pirmąjį pasaulinį karą atsikėlusių į Trakus iš vokiečių užimto Vilniaus. Ten gyvendamas įstojęs į profesinę organizaciją ir įgijęs tam tikros inteligencijos, tad traukęs jaunosios kartos klientus, kurie įpratę lankytis jo
namuose net kai neturėdavę ką siūti, o tiesiog norėdavę pasikalbėti
ar šventės proga pakelti su draugais taurę.
Likę siuvėjai buvę gerokai vyresni už Pakmaną, o jų klientai – arba
vyresnės kartos vyrai, arba Trakų apylinkių kaimiečiai. Tarp siuvėjų
vyriausias Becalelis Aronovičius prisimenamas kaip puikus profesionalas ir malonaus būdo žmogus. Jis nepraleisdavęs maldos minjano41 net eilinėmis darbo dienomis ir buvęs toks kuklus ir drovus,
kad priešais aron kodešą42 išdrįsdavęs praeiti tik per artimųjų mirties metines.
Garbusis Becalelis turėjęs sūnų, kuris sugebėjo tapti – o stebukle – provizoriumi, o gyvenęs Vilniuje. Jam atvykus į Trakus aplankyti tėvų, visas Becalelio kuklumas staiga išgaruodavęs. „Provizorius

Čia ir toliau pastraipoje duomenys iš Milda Jakulytė-Vasil, „Trakų žydų istorija“, op. cit.
Čia ir toliau pagal informaciją iš Troki, op. cit., p. 23–27.
41
Minjanas (hebr. minyan – kvorumas) – 10 suaugusių (t. y. sulaukusių religinės pilnametystės,
vyresnių nei 13 metų) vyrų kvorumas, būtinas norint atlikti kai kurias religines ceremonijas (bendruomeninę maldą, Toros skaitymą sinagogoje, maldų skaitymą per vestuves ir kt.).
42
Aron hakodešas (hebr. aron ha-kodeš – šventoji skrynia) – spinta ar niša sinagogos rytinėje sienoje, kurioje laikomi Toros ritiniai. Tai viena iš svarbiausių sinagogos vietų, kilusi iš Biblijoje minimos Sandoros skrynios, kurioje buvo laikomos lentelės su dešimčia Dievo įsakymų.
39
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atvyksta!“, – išdidžiai pranešdavęs visiems pažįstamiems ir negalėdavęs apsispręsti, kaip į jį kreiptis: gal antruoju asmeniu? Juk jis – provizorius! O gal trečiuoju? Bet juk sūnus... Becalelio žmona šią painiavą išsprendusi visai atsisakydama asmeninių įvardžių ir kreipdavosi
į sūnų beasmene forma: išskalbti? Valgyti? Miegoti?
Kitaip nei Becalelis Aronovičius, jo kolegos Mozė Basas43 ir Izao
kas Broderis kuklumu nepasižymėję – turėję išdidumo, būdingo
tiems, kurie užsidirba duoną savo rankomis. Siuvėjams darbo netrūko, tad nors prabangoje jiedu nesimaudė, nuo svetimų žmonių
gerumo nepriklausė (kas kita – giminaičių parama iš Amerikos).
Jei neskaitysime naujus batus gaminusių verslininkų, kurie
samdė krikščionis darbininkus, batsiuvių Trakuose buvę mažiau
nei siuvėjų. Dažnas jų gyvenęs skurde, nes žmonės įpratę pirktis
naujus batus, pagamintus Vilniuje ar vietinėse dirbtuvėse, o juk
batsiuvių duona – taisyti ar gaminti batus pagal vietos gyventojų
užsakymus.
Ypatingi batsiuvių klientai buvo žvejai, kuriems reikėjo aukštų,
vandens nepraleidžiančių batų, ir šios srities meistru laikytas Izaokas Latute. Jo pagaminti batai garsinę jį visuose apylinkių ežeruose, tad jam nebuvę jokio reikalo vilioti klientus meilikavimu, ir gal
todėl šis puikus amatininkas tapęs viena įdomiausių miestelio asmenybių. Būdamas aštraus proto ir geros atminties, susikūręs savitą
filosofiją ir kiekvienam bendruomenės ar platesnio pasaulio įvykiui
pritaikydavęs kokią nors parabolę, kurių semdavosi iš savo patirties
ar kitiems nutikusių istorijų, o ypač – iš šventų raštų. Aštriai užsipuldamas valdžios vyrus ir turtinguosius (nesigailėdavęs net rabino),
dažnai cituodavo iš Raštų – Patarlių ir Jobo – knygų. Pasirodžius
Mendelės Moicher Sforimo44 knygoms, įniko į jas ir cituodavo Kuiną bei Mokestį, o artimiausiems draugams net leisdavęs pasiskolinti

Galbūt tai siuvėjas Basas, kurio likimas minimas Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomuose dokumentuose ir Trakų policijai vadovavusio Kazio Čapliko atsiminimuose: nurodoma,
kad jis buvo išleistas iš geto, į kurį Trakų ir aplinkinių vietovių žydai buvo suvaryti prieš 1941
m. rugsėjo 30 d. egzekuciją Varnikų miške, todėl išvengė žudynių, bet iš nevilties dėl išžudytos
šeimos net nebandė slapstytis ir buvo nugabentas į Užutrakio dvare įsteigtą žydų priverčiamojo
darbo stovyklą, kur nacių saugumo policija jį areštavo. Daugiau žr. p. 93–94.
44
Mendelė Moicher Sforimas (Mendelis Knygnešys), tikroji pavardė Šalomas Jokūbas Abramovičius (1835–1917) – šiuolaikinės meninės prozos jidiš kalba pradininku laikomas rašytojas. Žr.
„Abramovitsh, Sholem Yankev“, The YIVO encyclopedia of Jews in Eastern Europe, op. cit., prieiga
internete: https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/Abramovitsh_Sholem_Yankev <žiūrėta
2020-12-21>.
43
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šias knygas, kurių Trakuose įsigyti buvo neįmanoma ir kurias pirkdavęs kasdienės duonos sąskaita.
Aba Malcas45 taip pat buvo batsiuvys, bet neprilygęs Izaokui nė
per nago juodymą. Buvo vargingiausias iš vargšų, o alkis – tiesiogine to žodžio prasme – dažnai svečiuodavęsis jo namuose. Nedalyvavęs viešajame gyvenime ir nusišalinęs nuo bendruomenės reikalų, o
melsdavosi nuošaliame kamputyje pirmame minjane, vengdamas didesnio žmonių susibūrimo. Vienintelis jo gyvenimą praskaidrindavęs
malonumas – gaminti kurpalius, kuriuos šlifuodavo anksti atsikėlęs
šaltais žiemos rytais. Vietiniai ūkininkai už darbą jam mokėdavę malkomis, bet užuot gerai pakūręs krosnį ir išsklaidęs namuose tvyrantį
šaltį, Aba Malcas iš jų gamindavęs kurpalius. Bet kai pačiam prireikdavo kurpalio – brangiai pirkdavo, nes saviškių niekada nepabaigdavęs.
Droždavęs malką, kol ši tapdavo panaši į kurpalį, o tada nebaigtą atidėdavęs šalin. Namuose jau darėsi ankšta nuo tokių paruošų, bet jo
aistra buvo nepasotinama – prie silpnos ugnelės šviesos toliau pjaustė, drožė ir metė į krūvą nebaigtus gaminius. O kai kaimynai paerzino
dėl šio keisto įpročio, pratrūkęs: „Kuo jums užkliuvo mano kurpaliai?
Vieni geria ir lošia kortomis, o man malonu drožti!“
Bet jei kieno nors gyvenimas primena legendas apie skurdžius,
tapusius laimingais turtuoliais, tai tas žmogus, anot knygos Trakai –
Aba Malcas. Jis tarytum regėjęs viziją, kurią visomis jėgomis siekė
paversti tikrove: norėjo, kad sūnūs taptų Toros žinovais. Jo paties žinios apie Torą buvusios visai menkos, todėl negalėjęs sūnums būti
pavyzdžiu, bet nieko nepaisydamas kantriai nešė savo vilties naštą.
Kas savaitę vieną ankstų rytmetį persimetęs per petį maišą su trupučiu duonos ir bulvių, šį nuo savo burnos atitrauktą maistą gabendavęs vaikams, kurie mokėsi ješivoje Vilniuje. Ir galbūt tuo atkaklumu
įkvėpęs jiems stiprybės siekti užsibrėžto tikslo: trys jo sūnūs tęsė
Toros studijas, keliaudami iš vienos ješivos į kitą ir pelnydami mokytojų meilę, kol vienas po kito tapę rabinais. Kai sugrįždavo į namus
aplankyti tėvo, jo širdis prisipildydavusi džiaugsmo ir laimės.
Nors raudonbarzdis batsiuvys Arjė neišsiskyręs nei charakterio
keistenybėmis, nei pasišventimu Torai, likimas lėmęs jam tapti savo
miestelio ir kartos sensacija. Dvidešimt metų nesusilaukęs vaikų,

Žmogus tokiu asmenvardžiu įrašytas 1941 m. rugsėjo 30 d. Varnikų miške nužudytų Trakų miesto gyventojų žydų sąraše, žr. p. 129.
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bet nepaprastai mylėjęs ir gerbęs savo žmoną. Juodu buvę laimingi
ir ištiesdavę pagalbos ranką visiems, kam reikėjo, o kartą priglaudę
į namus užklydusią našlaitę. Nepraėjus nė metams, miestelyje kilo
triukšmas: mergaitė buvo nėščia. Batsiuvys prisipažinęs, kad tai jo
darbas, bet, neduok Dieve, ne iš nuodėmingos aistros – tik norėjęs
sužinoti, ar pats yra nevaisingas, ar jo žmona, o daugiau nebenusidėsiąs. Būdama geros širdies, žmona sutiko, kad mergina liktų namuose, kol pagimdys, o kai pagimdžiusi neturėjo kur išeiti – padėjo
auginti vaiką.
Kadaise miestelyje darbavosi keli žydai kalviai, bet šis sunkus
darbas nebuvęs patrauklus, tad galiausiai likęs vienintelis – Aba
Melkinskis. Be kalvystės, jis užsiėmė prekyba su kalvėn atvykstančiais ūkininkais – pirko ir pats pardavinėjo. Žinodamas, kuri karvė
turi veršiuotis ir kuri avis ruošiama pardavimui, pirmas pasisiūlydavęs nupirkti gyvulius. Derybos vykdavę tradiciniu kalvių būdu –
padidinęs siūlomą kainą, Aba kaskart savo didžiuliu surambėjusiu
delnu užtvirtinimui smagiai pliaukštelėdavo per delną ūkininkui, ir
ne vienas nusileisdavęs tik todėl, kad norėjęs išgelbėti savo rankas.
Aba pašaipiai merkdavo pameistriams: „Dar vienas pliaukštelėjimas,
ir veršelis bus mano.“
Daugiausia jis uždirbdavęs iš prekybos, o kalviu darbavosi iš meilės šiam amatui. Būdamas puikus meistras, apsieidavęs vos su keliais
įrankiais – visiems darbams tarnavo plaktukas, yla ir spaustuvas. Turėjo ir grąžtą, bet niekada nenaudojęs – skyles pradurdavo yla. Jam
nė į galvą nebūtų atėjusi mintis pirkti fabrike pagamintas pasagas,
tad pasibaigus darbo dienai neretai užlaikydavęs pameistrius, kad
nukaltų pasagų kitos dienos darbui. Net ir vinių nepirkdavęs, mieliau pasigamindavo pats. Jam nereikėję nei modernių technologijų,
nei įrankių – pameistriams gyrėsi su plaktuku ir spaustuvu galįs pagaminti ne tik bet kokį įrankį, bet net ir laikrodį. Šiam nuostabiam
žmogui buvo skirta skaudi ir ankstyva mirtis: kaldamas jo prilaikomą karštą ketų, vienas iš mokinių nepataikė į priekalą, įkaitęs metalas atšoko ir trenkė kalviui į pilvą. Po kelių dienų Aba miręs ir žydų
kalvių dinastija miestelyje baigėsi.
Trakuose dirbo du dailidės, o dailidė būdavęs taip pat ir stikliumi. Vieną iš jų kažkodėl vadinę Velveliu Stikliumi, o antrąjį – Samueliu Meiru Dailide. Šio šeima buvusi ypač maža – vienintelis sūnus
klajojo jūrose, tad Samuelis Meiras su žmona Feige gyvenę vieni.
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Būdamas puikus meistras, gyveno pasiturinčiai, bet turtais nepertekęs. Visada atrodęs laimingas ir geros nuotaikos, tad susitikus būdavę malonu su juo paplepėti apie nereikšmingus dalykus.
Visai kas kita – Velvelis Stiklius46, turėjęs didelę šeimą ir mažų vaikų pilnus namus. Jo uždarbio nepakako ir duonai su vandeniu, tad
namiškiai kentę alkį, sunkiai įsivaizduojamą net Trakuose, kur skurdas buvęs įprastas. Kartais, ypač prieš šventes, bendruomenės moterys eidavo rinkti aukų, kad bent kiek numalšintų alkį Velvelio namuose. Vargas ir gyvenimas ankštai susigrūdus aiškiai atsispindėję
šio sunkiai dirbančio žydo veide, o balse skambėjęs toks sielvartas,
kurį galėjai palyginti nebent su jo žmonos neviltimi.
Didysis šių namų stebuklas buvę vaikai: nors sočiai pavalgyti
gaudavę gal kartą per savaitę, jie nežinoję, kas yra liūdesys, o per
langus iki vakaro aidėję choru ar solo dainuojamos dainos ir grojamos melodijos. Šiems vaikams, neturintiems galimybės lavintis,
skaitymas iš maldaknygės tapęs didžiausiu pasiekimu, o vienas iš
sūnų, vadintas Milke (Jerachmielis), dar labiau išsiskyręs – nors bendruomenės mokykloje praleido daug laiko ir sočiai gavo mokytojų
niuksų, skaityti taip ir neišmokęs. Buvęs gražus, judrus ir stiprus berniukas, bet nuo mažens apleistas, todėl tapo nesuvaldomas, neišmoko amato ir nepaisė jokios tvarkos. Dienas praleisdavo dykinėdamas, o jo gyvenimas bėgęs tuščias ir niekam nereikalingas. Paaugęs
prisigretino prie miestelyje stovėjusio Lenkijos kariuomenės dalinio
ir už darbą virtuvėje gaudavo pavalgyti, o kai sulaukė šauktinio
amžiaus, jo lavinimu užsiėmė kariškiai, turėję savų disciplinavimo
metodų. Jų neištvėręs Milkė pabėgo, bet buvo pagautas ir nuteistas
kalėti. Vėl pabėgo, vėl buvo sugautas. Į miestelį niekada nebegrįžęs.

Draugijos
Kaip ir kitur, Trakuose veikė įvairios draugijos, ypač susijusios su
Toros studijomis ir dažniausiai įsikūrusios sinagogoje47. Anot knygos
Trakai48, garbingiausia iš jų laikyta Talmudo studijų draugija, kuriai
Galbūt tai Velvelis Goldbergas, su šeima įrašytas 1941 m. rugsėjo 30 d. Varnikų miške nužudytų
Trakų miesto gyventojų žydų sąraše, žr. p. 127.
Apie ją žr. p. 104–114.
48
Čia ir toliau pagal informaciją iš Troki, op. cit., p. 32–33.
46
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priklausė šeimų galvos, išskyrus prekybininkus. Ši draugija kasdien
(vasarą – prieš popietinę maldą, žiemą – po vakarinės) studijuodavo po vieną Gemaros49 puslapį. Be to, paskirtu laiku Torą studijuodavo Mišnos50 studijų draugija, po rytinės maldos skaitydavusi po
dvi Mišnos pastraipas. Nuolat šių draugijų susirinkimus lankydavę
nedaugelis – bet gausiai susirinkdavę švenčiant kurio nors traktato ar dalies51 studijų pabaigą, kuriai pažymėti atsinešdavę šnapso ir
pyrago.
Neturtėliai ir prekeiviai paprastai lankydavo Jokūbo šulinio52 studijų grupę – šios pamokos vykdavo kasdien tarp popietės ir vakaro
maldų. Daugiausia eiliniai miestiečiai sudarę ir Žmogaus gyvenimo53
studijų draugiją, kuri susirinkdavo studijuoti šios knygos kartą per
savaitę, per šabą prieš popiečio maldą.
Šabo pabaigoje, tarp popietės ir vakaro maldos (po šabo vakarienės), visa bendruomenė susirinkdavusi skaityti iš Psalmių knygos
– vienas žmogus garsiai skaitydavo, kiti unisonu kartodavo.
Kasdienio Talmudo puslapio ilgą laiką mokęs Danieliaus Rabino sūnus Chaimas, kuris pragyvenimą pelnęs iš mėsinės, bet iš
kitų šio verslo atstovų išsiskyręs tuo, kad buvo mokslininkas, giliai
išmanęs Talmudą ir žydų religinės teisės literatūrą. Net jei darbas
sutrukdydavo pasiruošti pamokai, jis aiškindavęs Talmudą paprastai ir lengvai, tuo pavergdamas klausytojų širdis ir pelnydamas
pagarbą.
Po jo mirties šios pareigos teko šochetui Aronui Elijui Šneideriui54, kuris tapęs Jokūbo šulinio ir Žmogaus gyvenimo draugijų
vadovu, nors Trakuose būta ir kitų Torą išmanančių žydų. Pavyzdžiui, aštriu protu, tvirtu sudėjimu ir maloniu būdu pasižymėjęs
mokslininkas Urijas Broida – deja, gyvenimas jį per daug išlepinęs, kad apsisunkintų kokiu nors darbu. Audimo parduotuvėje

Gemara (hebr. gamar – papildyti, paaiškinti) – III–V a. aramėjų kalba parašytas Palestinos ir Babilonijos išminčių komentarų ir paaiškinimų rinkinys, papildantis Mišną ir kartu su ja sudarantis
Talmudą.
50
Mišna (hebr. pakartojimas) – Talmudo dalis, sakytinės tradicijos branduolys, II a. sudarytas iš
ankstyvųjų Toros išminčių aiškinimų.
51
Mišną sudaro 6 dalys, sudarytos iš 7–12 traktatų.
52
Jokūbo šulinys – 1490–1550 m. sudaryta Talmude užrašytos vadinamosios agadinės (nuo hebr.
agada – pasakojimas) literatūros, kurią sudaro žydų papročiai, pamokančiomis ar šmaikščiomis
smulkmenomis papildyti bibliniai ir istoriniai pasakojimai, kompiliacija su komentarais.
53
Žmogaus gyvenimas – vienas iš vilniečio rabino Abraomo Dancigo (1747/1748–1820) veikalų.
54
Trakų žydų senosiose kapinėse yra išlikęs jo paminklas, ant kurio užrašytą epitafiją žr. p. 122.
49
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triūsusios jo žmonos Feigės pečius slėgę šeimos išlaikymo rūpesčiai, o Urijas įpratęs vėlai keltis ir sinagogoje pasirodydavęs
jau pasibaigus visiems minjanams. Nors buvęs dievobaimingas
ir laikęsis įsakymų, ypatingu uolumu nepasižymėjęs. Mėgavosi
vieniša malda ir pokalbiais apie politiką ar kitus pasaulietinius
dalykus, o rūpesčiai ir pareigos, tarp jų ir Talmudo aiškinimas,
jam neteikę malonumo.
Todėl Aronui Elijui belikę prisiimti dar vieną pareigą ir nuo tada
jo gyvenime darbas vijęs darbą. Būdamas šochetas, bent kartą ar
du per dieną, o neretai ir naktį, turėdavo nueiti ilgą kelią iki skerdyk
los, buvusios miestelio gale už tilto, ant aukštos ir stačios kalvos, į
kurią kopdamas gerokai uždusdavo. Be to, vedė privačias Talmudo
pamokas keliems chederio55 amžių išaugusiems miestelio jaunuoliams. Garsėjęs nuostabia kantrybe, pelniusia jam visuotinę pagarbą, ir niekad nepykdavęs, todėl jį vadinę kantriuoju mokytoju, parafrazuodami Pirkei Avot56 pasakymą, kad „nekantrus žmogus negali
mokyti“. Aronui Elijui susirgus sunkia liga, nuo kurios nebepasveiko,
skerdiko darbo ėmėsi jo sūnus Kalmanas, kartu perėmęs ir įsipareigojimą vesti pamokas įvairiose draugijose. Retai sūnus būna toks
panašus į tėvą – garbusis Kalmanas paveldėjęs savo tėvo būdą, dievobaimingumą ir tiesumą.

Pirtys
Trakuose veikė mikva57, tačiau bendruomenė įsteigė dar ir pirtį,
kuri kelis dešimtmečius tarnavo visiems miestiečiams, ne tik žydams,
ir tapo svarbia miestelio gyvenimo dalimi58. Kartą per savaitę ar dvi,
ketvirtadieniais, ji būdavusi prišildoma moterims, ir kai pirtininkas
Konkovas (ne žydas) išėjęs į gatvelę garsiai surikdavo – „moterys, į
pirtį!“, nešinos ryšuliais su prausimosi reikmenimis jos susirinkdavo
nusiprausti prieš artėjantį šabą.

Chederis (hebr. cheder – patalpa) – žydų religinė pradinė mokykla.
Pirkei Avot (iš hebr. Tėvų pamokymai) – Mišnos traktatas, skirtas etiškam elgesiui.
Mikva (hebr. mikve – vandens telkinys) – tekančio vandens baseinas, naudojamas ritualiniam
apsiprausimui (priimant judaizmo religiją, vyro apsivalymui, moteriai prieš vedybas, po mėnesinių ar gimdymo).
58
Čia ir toliau iš Troki, op. cit., p. 33.
55
56
57
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Vyrams pirtis būdavo prišildoma penktadieniais, o prieš Pirmąjį
pasaulinį karą ja naudodavosi ir Trakuose įsikūrusios caro kariuomenės įgulos kareiviai – kiekvieną šeštadienį kariška rikiuotė žygiuodama į pirtį traukdavusi dainą, o vaikai bėgdavę iš paskos miesto
gatvelėmis.

Chederiai
XIX a. pradžioje Trakuose veikė religinė žydų mokykla, nurodyta 1831 ir 1842 m. surašymuose, bet vėliau nebeminima59. Amžių
sandūroje kai kurie miestiečiai žydai savo vaikus leido į apskrities
dviklasę, o vėliau triklasę mokyklą, kurioje 1886 m. iš 66 mokinių
buvo 7, o 1902 m. iš 90 – 10 žydų. 1915 m. Trakuose atidaryta porą
metų gyvavusi žydų mokykla, o tarpukariu, kai miestelis priklausė
Lenkijai, veikė religinė mokykla.
Knygoje Trakai aprašytas60 lavinimas mokytojų namuose įrengtuose chederiuose, kur vienu metu mokėsi po 20 ar 30 įvairaus amžiaus
vaikų. Įdomu, kad Trakuose chederius lankę ne tik berniukai, kaip
įprasta, bet ir mergaitės, kurias mokytoja Taiba per porą kursų išmokydavusi sklandžiai skaityti maldaknygę ir parašyti laišką jidiš kalba. Po to
jos palikdavo chederį ir tapdavo namų šeimininkėmis arba pradėdavo
mokytis amato – pavyzdžiui, siuvėjos – o jei leisdavo finansinės galimybės, tęsdavo mokslus rusiškoje valstybinėje mokykloje.
Berniukų chederiai buvę laikomi labai garbinga institucija. Velvelio Rabinovičiaus, visų vadinto mokytoju Velveliu, chederyje, skirtame 5–6 metų amžiaus pradedantiesiems, kelios kartos pramokusios rašyti ir skaityti maldaknygę bei Torą, išverstą iš hebrajų kalbos
į jidiš. Chederis, tuo pat metu tarnavęs ir kaip gyvenamasis būstas,
buvęs švarus ir tvarkingas. Velvelio vaikams emigravus į Ameriką,
jis su žmona Pese Gitl gyvenęs iš atlygio už mokymą. Buvęs ramus
žmogus ir stengėsi sąžiningai atlikti savo darbą, turėjęs „diržą“, bet
jo beveik nenaudojęs ir nekėlęs perdėtų reikalavimų, o jei kuris nors
vaikas pabaigęs kursą dar neįstengdavo paskaityti maldaknygės –
mokydavęs toliau, kol išmokydavęs.

59
60

Čia ir toliau pastraipoje duomenys iš Milda Jakulytė-Vasil, „Trakų žydų istorija“, op. cit.
Čia ir toliau skyrelyje remiamasi informacija iš Troki, op. cit., p. 27–28.
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Melamedo61 Šabtajaus Leibo Benkbačerio chederyje jaunimas
gilinosi į Torą, Raši62 ir Tanachą63, o kartais ir į Talmudą. Mokymas
vykdavęs įprastu metodu – verčiant į jidiš kalbą, ir prasmė čia buvusi antraeilis dalykas, svarbiausia – žodis. Kiekvienas šventosios
kalbos64 – t. y. hebrajų – žodis turėjo savo vertimą į jidiš, taip pat ir
žodžiai, įprasti jidiš kalboje, todėl, pavyzdžiui, chen buvo ne kiekvienam berniukui suprantama „malonė“, bet „maloningumas“. Mokytojas kantriai kalęs į galvas vertimus, ir vargas tam, kas pasiklysdavo
tarp „gumbo“ ir „šašo“, nes jei nemokėsi išversti – nesuprasi Toros.
Šiame chederyje paprastai mokėsi 20–30 įvairaus amžiaus ir lygio mokinių, suskirstytų į kelias grupes. Rebe65 mokant vieną grupę,
kitos kartodavo ką išmokusios arba garsiai skaitydavo iš maldaknygės, o dažnai tiesiog žaisdavo sagomis, tad šios daugiabalsės kaimenės triukšmas pro chederio langus sklidęs toli į miestelį. Nors
sąlygos mokymuisi nebuvo idealios, daugumai pavykdavę, kad ir
per kelis kursus, įgyti nemenkų žinių, ypač apie maldų ir net Toros
bei Tanacho žodžių reikšmes – o tai buvęs puikus įrodymas, kad
pasišventusio žmogaus darbas nelieka bevaisis. Tačiau išmokslinus
kelias kartas Šabtajaus Leibo širdis be laiko nusilpusi ir vieną dieną
eidamas į Trakų traukinių stotį jis miręs nuo širdies smūgio.
Mokytojavimas buvo vienintelė dviejų minėtų mokytojų profesija, tad chederius jie laikę visą savo gyvenimą. O štai Samuelis
Chasda atidarydavęs chederį tik trumpam: metus ar dvejus pamokytojavęs – uždaro, o po poros metų vėl atidaro. Mat Samuelis, kaip ir dauguma miestelio žydų, turėjęs parduotuvę, be to, užsiėmė ir kitais verslais. Rūkęs žuvį, padėjęs žmonai Chanai kepti
duoną ir vienintelis Trakuose mokėjęs pašalinti sėdmens nervą iš

Melamedas (hebr. melamed – dėstantis) – chederio mokytojas.
Raši – akronimas, kuriuo vadinamas žymus žydų Biblijos ir Talmudo komentatorius Saliamonas
ben Izaokas (1040–1105).
63
Tanachas – žydų Biblija. Ją sudaro 39 Senojo Testamento knygos, suskirstytos į 3 dalis: Penkiaknygė (Tora), Pranašai (hebr. Neviim) ir Raštai (hebr. Ketuvim). Pavadinimas kilo iš pirmųjų šių
dalių raidžių T, N, K.
64
Lietuvos žydai, kaip ir visi žydai aškenaziai, vartojo dvi kalbas: hebrajų su aramėjų kalbos elementais ir jidiš. Hebrajų, vadinama šventąja kalba (lešon ha-kodeš arba lošn-koideš), buvo skirta
religinės teisės, liturgijos, religinio švietimo ir literatūros sritims, o kaip šnekamoji nevartota. Jidiš
buvo bendravimo kalba, kurią prof. Dovydas Kacas apibūdino taip: „jidiš buvo visuotinė gimtoji
kalba ir universali bendravimo kalba, kurios vartojimo sferos vienas polius buvo intymi namų
aplinka, o kitas – ješiva ir rabinų teismas.“ Žr. „Žydų kalbos“, litvakai.mch.mii.lt, prieiga internete:
http://litvakai.mch.mii.lt/kalba/Default.htm <žiūrėta 2021-08-19>.
65
Rebe – pagarbus kreipimasis į mokytoją; čia – mokytojas.
61
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užpakalinės gyvulio dalies, parduodamos kaip nekošerinė mėsa. Pigiai nusipirkęs tokios mėsos ir išvalęs, kas netinkama, gamindavęs iš
jos dešreles, kurios buvusios labiau košerinės už košerines. Bet visų
šių pajamų pragyvenimui neužteko, tad ėmęs skęsti skolose miltų
pardavėjams, mėsininkams, žvejams ar Vilniaus didmenininkams, jis
vėl atidarydavo chederį, kad išliptų iš duobės. Kaip ir kiti, mokęs vaikus nuo Toros iki Tanacho ir Gemaros amžiaus. Pats Samuelis išsilavinimą buvo įgijęs įvairiose Lenkijos ir Lietuvos ješivose, be to, skaitęs
nemažai pasaulietinės žydų ir kitų tautų literatūros, išverstos į jidiš ar
hebrajų kalbas, todėl turėjęs Izraelio ir pasaulio istorijos žinių pagrindus. Gimus sionizmui, tapęs uoliu šio judėjimo šalininku, visa siela atsidavusiu idėjai, ir į namus parsinešęs ką tik įkurto Žydų nacionalinio
fondo dėžutę66. Nusipirko ir Žydų kolonijinio banko67 akcijų.
Tačiau kaip mokytojas garbusis Samuelis nebuvęs šiuolaikiškas.
Tanacho mokęs tradiciškai giedodamas rečitatyvu ir per vertimą į jidiš kalbą – nors tai nebuvęs pažodinis vertimas. Jis visa siela mylėjęs
Tanachą ir mokiniams jį aiškinęs, o ne vertęs – suvokti prasmę buvo
ne mažiau svarbu, nei mokėti žodžius. O hebrajų kalbą dėstęs jau
ne kaip sakralią, bet kaip atgimstančią kalbą, kuri sugrįžta į kasdienį
gyvenimą. Su Talmudu supažindindavęs paprastai, atskleisdamas
prasmes pagal Raši paaiškinimus, ir stengėsi neįvaryti nuobodulio
ilgais komentatorių ginčais, nors juos puikiai išmanė. Rūpestingai
apmąstė mokytojo darbą ir kartais pasitelkdavo originalių metodų –
patraukdavo vaikų širdis gražia istorija, daina, o kartais ir išdaiga.
Būdamas puikus plaukikas, vasarą kone kasdien eidavęs su mokiniais maudytis ežere ir mokęs juos plaukti. Nenuostabu, kad vaikai
jį gerbę ir net mylėję.
Trakuose gyvenę melamedai formavo dvasinį bendruomenės
portretą. Kartais metams ar porai būdavo pasikviečiami hebrajų
kalbos mokytojai iš kitur – modernūs, mokę naujoviškais metodais. Jie netapdavo bendruomenės nariais ir netrukus išvykdavo,
bet palikdavo ryškų pėdsaką – praėjus daugeliui metų, žmonės vis
dar atsimindavo mokytojų Freindo, Pilvinskio ir Zilbermano laikus.

Aukos Žydų nacionaliniam fondui, įsteigtam 1901 m. siekiant surinkti lėšas žydų valstybės įkūrimui jų istorinėje tėvynėje Izraelio žemėje (Erec-Izraelyje), buvo renkamos į specialias mėlynas
dėžutes, o už šiuos pinigus perkama žemė.
67
1897 m. įvykusiame Pirmajame sionistų kongrese nuspręsta įsteigti Žydų kolonijinį banką, kad
būtų galima finansuoti sionistų judėjimo tikslus.
66
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Vienas iš jų padėjęs pamatus miestelio bibliotekai – prasidėjusi nuo
mažiems vaikams skirtų brošiūrėlių iš rinkinių Gėlės, Pumpurai ir Pirmieji vaisiai, ilgainiui ji tapo turtinga, šimtus vertingų knygų jidiš ir
hebrajų kalbomis sukaupusia biblioteka, vienu iš miestelio kultūros
židinių, kur vykdavo įvairūs renginiai.
Paskutiniaisiais metais mokytoju dirbęs Sapiršteinas. Jis buvo vedęs vieno apylinkių kaimo moterį, kurios tėvai įtaisė jiedviem Trakuose parduotuvę, bet kai paaiškėjo, kad iš prekybos nepragyvens, tekę
užsiimti mokytojavimu. Buvęs labai irzlus ir įsiutęs dėl savo nesėkmių,
be to, garbėtroška. Dėjęsis puikiu įvairių sričių, tarp jų ir hebrajų kalbos gramatikos, žinovu, nors iš tiesų gerai išmanęs tik Talmudą. Negalėjęs pakęsti moterų dėstytojų ir nemėgęs savo mokinių, bet spiriamas finansinės būtinybės vis tiek laikęs chederį, o tėvai patikėdavę
jam savo vaikus, nes kitų mokytojų tuo metu nebuvę.

Žydų pasaulietinė mokykla

Žydų mokykla vokiečių okupacijos metu per Pirmąjį pasaulinį karą. Mokytojai:
M. Litvak ir Tema Kac (nužudyta per Holokaustą). Iš 1954 m. Tel Avive išleistos
knygos Trakai

Anot knygos Trakai68, žydų mokyklos įsteigimas miestelyje prilygo stebuklui, kuris įvyko, kai Vokietijos kariuomenė 1915 m. išstūmė
68

Čia ir toliau šiame skyrelyje remiamasi informacija iš Troki, op. cit., p. 30–31.
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iš Lietuvos Rusijos armiją ir Trakuose neliko bendrojo lavinimo įstaigos, nes valstybinė mokykla69 buvo uždaryta.
Juozapas70 ir Fania Mitlianskiai – brolis ir sesuo, galvoti maždaug
dvidešimties metų Vilniaus mokyklos auklėtiniai – ryžęsi padedami
kitų miestelio jaunuolių įsteigti žydų mokyklą. Pavyzdžiu pasitarnavęs Vilnius, kur po rusų pasitraukimo susikūrę nemažai panašių
įstaigų. Užduotis buvusi aiški: mokykla turėjo atlikti ir pasaulietinės
mokyklos, ir chederio misiją, tad reikėjo parengti tinkamą ugdymo
programą ir surasti mokytojus, pasirūpinti patalpomis, mokymo
priemonėmis ir lėšomis.
Iš Vilniaus pavyko pasikviesti puikius mokytojus: brolį ir seserį
Dubovskius, M. Litvak, Rivką Edelson ir Temą Kac – tą pačią, kuriai
per Holokaustą bus lemta išlipus iš masinių žudynių duobės Paneriuose sugrįžti į Vilniaus getą, o jį likviduojant būti išvežtai į koncentracijos stovyklą Estijoje71. Mokykla įsikūrė rusų mokyklos pastate,
kur buvo visa reikalinga įranga: lenta, suolai, rašalinės, žemėlapiai
ir kita. Mokymas vyko jidiš kalba, o vokiečiai pasirūpinę įstaigos
išlaikymu – užtikrinę švarą ir šildymą, mokėję mokytojams algas ir
atleidę juos nuo fizinio darbo, o skurstantiems vaikams tiekdavę
karštą valgį. Pažadėjus užtikrinti minimalų vokiečių kalbos pamokų skaičių, okupacinė valdžia nebesikišusi į ugdymo programą ir
ją sudarę patys mokytojai. Nors patirties stigo, netrukus jie sukūrę
gerai veikiančią mokyklą, kuri nušvietė bendruomenės gyvenimą
kultūros dvasia. Mokytojų surengtos Chanukos72 ir Purimo73 šventės išsiskyrusios turiningumu ir tapusios bendruomenės gyvenimo
įvykiais, prisimenamais po daugelio metų. Tačiau ši mokykla gyvavo
vos kelerius metus. Kai nesėkmės Vakarų fronte privertė vokiečių
Turbūt turima omenyje Rusijos valdžios 1864 m. įsteigta Trakų apskrities valstybės mokykla.
Nužudytas per 1941 m. rugsėjo 30 d. žudynes Varnikų miške, žr. p. 129.
Garsi Vilniaus mokytoja Tema Kac 1941 m. rudenį su šeima ir daugybe kitų buvo nuvaryta į
žudynes Paneriuose, bet sužeista išlipo iš masiniu kapu tapusios duobės ir sugrįžo į Vilniaus getą.
Jos pasakojimas apie žudynes užrašytas Vilniaus gete kalėjusio žymaus bibliografo ir literato Hermano Kruko dienoraštyje, žr. vertimą į lietuvių kalbą: Herman Kruk, Paskutinės Lietuvos Jeruzalės
dienos: Vilniaus geto ir stovyklų kronikos, 1939–1944, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2004, p. 260–262. Knygos leidėjai nurodė, kad likviduojant getą T. Kac
buvo išvežta į Estiją.
72
Chanuka – šviesos šventė, švenčiama pagal hebrajų kalendorių kislevo mėnesio 25 d. (gruodį),
minint priešų išniekintos Jeruzalės šventyklos atgavimą, apvalymą ir atšventinimą 165 metais
pr. m. e.
73
Purimas – pagal hebrajų kalendorių adaro mėnesio 14 d. (vasarį arba kovą) švenčiama džiaugsminga šventė, kuria minima, kaip Persijos karaliaus žmona žydaitė Estera išgelbėjo žydus, sutrukdydama karaliaus patarėjui Hamanui juos sunaikinti.
69
70
71
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kariuomenę trauktis74, mokytojai išvykę, o tie, kurie juos pakeitė, neturėję jėgų, gebėjimų, o gal ir noro tęsti pradėtus darbus.

Biblioteka
Kaip prisimenama knygoje Trakai, su religija susijusiam bendruomenės gyvenimui vadovavo vidurinės ir vyresniosios kartos
vyrai, o pasaulietinę viešąją erdvę kūrė jaunimas, kurio socialinio
ir kultūrinio gyvenimo centru tapo biblioteka. Dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą ją įkūrusiam hebrajų kalbos mokytojui rūpėjo, kad vaikai turėtų ką skaityti75. Jis subūręs platų bibliotekos bičiulių ratą, kurį
sudarė vyresnieji „garbės nariai“, „jaunieji nariai“ ir „skaitytojai“ – iš
šios draugijos aukų bei skaitytojų mokesčio ir kūrėsi biblioteka. Iš
pradžių ji tilpusi į spintelę, kurią vienas iš tėvų leido pastatyti kambaryje, bet per kelerius metus ją išaugo ir vaikai sunerimo, kur rasti
naują vietą knygoms ir gausėjančiam skaitytojų būriui.
Išspręsti problemą padėjo žydų pagalbos komitetas JEKOPO76,
turėjęs centrą Vilniuje ir antrajame XX a. dešimtmetyje pradėjęs
gauti iš Amerikoje veikusio Joint77 dideles pinigų sumas, iš kurių
buvo remiamos įvairios bendruomenių iniciatyvos. Trakuose su
JEKOPO pagalba buvo atidarytas kreditus mažomis palūkanomis
teikęs žydų banko skyrius, kurio nariais užsirašę visi bendruomenės
vyrai, o gamintojų kooperatyvų ar profesinių mokyklų, kurias būtų
galima paremti, miestelyje nebuvę. Amatininkai tenkinęsi turimais
darbo įrankiais ir modernesnių nepageidavę – kai iš Amerikos buvo
atvežta nedidelė partija kirvių, plaktukų ir oblių, niekas jais nesidomėjęs, tad belikę pigiai išparduoti kaip paprastus namų ūkio reikmenis. Tačiau netrukus sužinota, kad teikiama parama ir kultūros
reikmėms.
T. y. 1918 m.
Čia ir toliau šiame skyrelyje pagal informaciją iš Troki, op. cit., p. 35–39.
76
JEKOPO (akronimas iš pavadinimo rusų kalba Еврейский комитет помощи жертвам войны) –
1914 m. įsteigta organizacija, teikusi pagalbą žydams, nukentėjusiems per Pirmąjį pasaulį karą,
o vėliau ir pogromų aukoms. 1914–1916 m. jos skyriai buvo įkurti didesniuose tuometės Rusijos
ir Ukrainos miestuose.
77
Joint arba American Jewish Joint Distribution Committee (angl. Amerikos žydų jungtinis paskirstymo komitetas) – didžiausia nepolitinė pagalbos visame pasaulyje gyvenantiems žydams organizacija su vadovybe Niujorke, įkurta 1914 m. siekiant sukurti vieningą pagalbos sistemą Pirmojo
pasaulinio karo aukoms.
74
75
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Laikas buvęs palankus visuomeninei santalkai – Pirmasis pasaulinis karas baigėsi, o Rusijoje įsiplieskė revoliucija ir pilietinis karas, tad
namo sugrįžo ir iš fronto paleisti kareiviai, ir išlaisvinti ar iš lagerių pabėgę belaisviai, ir į priverstinius darbus vokiečių išvežti miestelio gyventojai. Be to, karas laikinai sustabdė emigraciją. Gyvendama gimtuosiuose namuose, jaunoji karta ėmėsi veikti bendruomenės labui.
Pirmiausia surengtas visuotinis jaunimo susirinkimas, kuriame
išrinkta bibliotekos taryba, o jos pirmininku tapo kantoriaus sūnus
Arjė Giseris, išgarsėjęs per karą patirtais nuotykiais. Tarnaujant Rusijos armijoje, jį išsiuntę į Galicijos frontą, kur patekęs į austrų nelaisvę,
bet kaip protingas ir gabus jaunuolis buvęs paskirtas į kariuomenės
raštinę ir sugebėjęs pelnyti tokį pasitikėjimą, kad laisvai vaikštinėjęs
tarp kareivių. Pasiilgęs namų suklastojo kelionės leidimą ir sugrįžo į
vokiečių valdžioje buvusius Trakus, kur sukėlęs tikrą sensaciją, pasirodęs su Austrijos kariuomenės uniforma. Kai penktadienio vakarą
Arjė atėjo į sinagogą, kilęs visuotinis džiūgavimas. Bet vieną dalyką
guvaus proto jaunuolis vis dėlto pamiršęs: kaip reaguos Trakus valdę vokiečiai? Laimei, kai kareiviai atėjo į namus jo ieškoti, spėjęs pabėgti per langą. Šeima pasakė, neva sugrįžęs į dalinį Austrijoje, bet iš
tiesų liko slapstytis Trakuose, nors už tai grėsė mirties bausmė. Daug
mėnesių kasdien keisdavęs slėptuvę, kad apsaugotų nuo pavojaus
ne tik save, bet ir savo namuose jį slapsčiusius bičiulius – o slėptis
reikėję net ir nuo žydų, galėjusių netyčia prasitarti. Bet pogrindinis
gyvenimas nepalaužęs Arjės, priešingai – buvęs kupinas energijos ir
ištroškęs veiklos, tad su džiaugsmu ėmėsi bibliotekos reikalų.
Tokie pat veiklūs buvę ir kiti tarybos nariai – devyniolikmetis iždininkas Jokūbas Meiras Bunimovičius, lankęs šią biblioteką nuo pat
vaikystės78, Cvi Iljanskis, Dovydas Cvi ir jų bendraminčiai.
Kadangi lenkų valdžia persekiojusi bet kokias žydų tautinio gyvenimo apraiškas, taryba nusprendė, kad palikti biblioteką be oficialaus leidimo pernelyg pavojinga. Norėta parūpinti knygų jidiš
kalba (didžioji dalis sukauptos literatūros buvo hebrajiška, o dažnas
jaunuolis šios kalbos nemokėjo), įsteigti skaityklą ir jaunimo kultūros namus, o visa tai buvę neįmanoma, kol lenkų valdžia nepripažino bibliotekos. Po ilgų vargų gavus leidimą, kambarys skaityklai

Knygoje nurodyta, kad jis nužudytas per 1941 m. rugsėjo 30 d. žudynes Varnikų miške, toks
asmenvardis įrašytas ir aukų sąraše, žr. p. 129.
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išnuomotas Izraelio Nudlerio79 bute šalia pravoslavų cerkvės80 ir kas
vakarą būdavęs sausakimšas skaitytojų – įsigijus naujų knygų, jų padaugėję kelis kartus.
Iš skaitytojo mokesčio surenkamų lėšų ir JEKOPO skirtos paramos besiplečiant bibliotekai nebepakakę, tad taryba organizavo
Paramos dieną – pasiskirsčiusios poromis, jaunos moterys išėjo rinkti pinigų bibliotekos reikmėms. Parėmę ne tik žydai – daugiausia
paaukoję Trakų gyventojai lenkai ir net lenkų kareiviai, tad surinkta
suma pranokusi lūkesčius.

Vakaronės

Cvi Mitlianskio styginių orkestras. Sėdi iš dešinės į kairę: (1) Michaelis Chasda
(nužudytas per Holokaustą), (2) Tuvija [Levter] (nužudyta per Holokaustą), (3)
poetas Šimšonas Kahanas (nužudytas per Holokaustą), (4) Jona Svirski, (5)
Izaokas Vilkiskis (nužudytas per Holokaustą), (6) Sonia Mitlianski (nužudyta
per Holokaustą), (7) dirigentas Cvi Mitlianskis (nužudytas per Holokaustą), (8)
Niuta Mitlianski, (9) Nachumas Cvi (nužudytas per Holokaustą), (10) Saliamonas Aronovičius (nužudytas per Holokaustą), (11) Dovas Giršovskis, (12)
Juozapas Šubas, (13) Izaokas [Zandmanas] (nužudytas per Holokaustą), (14)
Elijas Kocas (nužudytas per Holokaustą). Iš 1954 m. Tel Avive išleistos knygos
Trakai
Nužudytas per 1941 m. rugsėjo 30 d. žudynes Varnikų miške, žr. p. 129.
Archyviniame dokumente nurodytas Izraelio Nudlerio adresas – Vytauto g. 56, žr. Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 87 (LCVA, f. R-500, ap. 1, b. 9, l. 969).
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Parama bibliotekai būdavo renkama ir per vakarones, rengtas
kartą ar du per metus ir nuskambėdavusias per visą miestelį81. Tarp
pagrindinių jų organizatorių išskiriami tie patys Juozapas ir Fania
Mitlianskiai, kurie per Pirmąjį pasaulinį karą įsteigė Trakuose žydų
mokyklą. Jų tėvai Izraelis ir Lėja Mitlianskiai buvę naujakuriai, atidarę mechanizuotas batų dirbtuves ir neblogai uždirbę, tad galėję
suteikti savo vaikams „šiuolaikišką“, XX a. antrojo dešimtmečio poreikius atitinkantį išsilavinimą – o tai reiškė, kad leido juos mokytis muzikos. Juozapas studijavęs Vilniaus konservatorijoje, o Faniai
buvęs nusipirktas fortepijonas. Bet brolis ir sesuo savo socialine
padėtimi nesipuikavę ir snobais netapę, priešingai, buvę paprasti ir
malonūs, todėl pelnę bendruomenės simpatijas.
Aplinkinių miestelių šventės, kaip su pasididžiavimu rašoma
knygoje Trakai, nė iš tolo neprilygo Trakų jaunimo vakaronėms –
būdami išlavinto skonio Juozapas ir Fania sudarydavę puikią programą. Pasirodydavo choras, vyko šokiai ir vaidinimai, o Juozapas
pristatydavęs klausytojams ir savo paties sukurtas trumpas muzikines kompozicijas – melodijas, kurios skambėdavę Vilniaus mokyklų
teatrų scenose ir mėgtos dainuoti.
Svarbiausiu vakaronių akcentu buvo choras, kuriame dainavę
kone visi bendruomenės nariai. Dainas parinkdavę iš klasikinės muzikos repertuaro, kai kurias Juozapas išversdavęs į jidiš kalbą. Miestelyje visi jas mokėję ir dainuodavę įvairiausiomis progomis – Pesacho82 išvakarėse kepdami macus, jaunimo vakarėliuose ar išplaukę
valtimi pasiirstyti po ežerą.
Antra pagal svarbą programos dalis būdavo spektaklis, paprastai pagal Šolom Aleichemo pjesę, literatūros kūrinio skaitymas arba
mandolinų ansamblio koncertas. Šį ansamblį Juozapui išvykus iš
Trakų įkūręs jo brolis Cvi, kuris neturėjo muzikinio išsilavinimo, bet
buvęs talentingas ir veiklus. Ansamblyje groję jauni vyrai ir moterys
negailėjo laiko repeticijoms, tad netrukus kolektyvas pasiekė tokį
lygį, kad buvęs kviečiamas koncertuoti ir į aplinkinius miestelius.
Po meninių pasirodymų prasidėdavo laisvoji programa, kurios
svarbi dalis buvo flirto žaidimas „Oro paštas“. „Paštą“ atstodavusi

Šiame skyrelyje remiamasi informacija iš Troki, op. cit., p. 37–38.
Pesachas – pavasarinė žydų šventė, kuria minimas žydų tautos išėjimas iš Egipto vergovės,
švenčiama savaitę nuo nisano mėnesio 15 d. (kovą arba balandį).
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dėžutė, į kurią buvo galima įmesti laišką tam, į ką linksta širdis, o
„paštininkui“ paskelbus ant vokų užrašytus vardus, iš gautų laiškų
skaičiaus tapdavę aišku, kuri mergina ar vaikinas pelnė daugiausia
simpatijų.
Užkandžių bare būdavo galima paskanauti įvairiausių pyragų, sumuštinių, saldainių ir, svarbiausia, ledų – Trakuose tai buvo
ypatingos prabangos prekė. Kartais surengdavo ir loteriją, kurios
prizai – iš namų atnešti puodeliai, dubenėliai, žaislai, saldumynai,
knygos, sąsiuviniai, o kartais net ir nebrangus laikrodis – pakurstydavę norą žaisti ir dalyvauti varžybose.
Bet pagrindinė laisvosios programos dalis buvo šokiai, neretai
užsitęsdavę iki aušros. Dėl jų bilietus pirkdavo ne tik žydai, bet ir
lenkų kareiviai, kurie ateidavę ne pasižiūrėti meninių pasirodymų, o
pašokti su gražiomis merginomis.

Emigracija į Izraelį
Nuo XIX a. pabaigos įtaką bendruomenės gyvenimui darė sionizmas, siekęs žydų tautos atgimimo istorinėje tėvynėje. Du jaunuoliai iškeliavo iš Trakų į Izraelį dar antruoju alijos83 laikotarpiu,
t. y. 1904–1914 m., bet stipresnis judėjimas prasidėjo XX a. 3-iajame
dešimtmetyje84.
Kaip prisimenama knygoje Trakai85, ypač didelį įspūdį trakiškiams
padarė prieš kelionę į Palestiną apsilankę vilniečiai judėjimo Hechaluc86 nariai. Sužavėti jų pasakojimų ir dainų, trys vaikinukai – Chaimas Šneideris, Juozapas Zandmanas ir Naftalis Giseris – nusprendę
emigruoti į Izraelį. Jų tėvai, pasiturintys verslininkai ir bendruomenėje gerbiami žmonės, idėjai pritarę ir apmokėję išlaidas, kurios
buvo didelė našta šeimų biudžetui: kad gautų pažymėjimus išvykimui, berniukai metus mokėsi dailidės amato Vilniuje ir tėvai nuomojo jiems būstą, be to, daug kainavo pati kelionė ir naujakuriams
Alija (hebr. aliya – kopimas) – žydų kėlimasis gyventi į Izraelį. Senovėje žydų grįžimas į Izraelį iš
Egipto ir Babilonijos vadintas alija, nes Palestina geografiškai yra aukštesnėje vietoje už šias šalis.
Terminas vėl paplito XIX a. 9-ajame dešimtmetyje kilus sionizmo judėjimui. Žr. „Alija“, Visuotinė
lietuvių enciklopedija, prieiga internete: https://www.vle.lt/straipsnis/alija/ <žiūrėta 2021-08-19>.
84
Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish Communities, Poland , op. cit., p. 359–360.
85
Čia ir toliau remiamasi informacija iš Troki, op. cit., p. 41–44.
86
Žydų jaunimo organizacija, ruošusi Palestinos kolonizacijai.
83
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reikalingi daiktai. Pagaliau 1923 m. jaunieji kolonistai išvyko, o į
Trakus parkeliavę jų laiškai tapo langu, pro kurį miestelio žmonės
pamatę, kas vyksta Pažadėtoje žemėje. Faktas, kad vaikinukams pavyko ten įsikurti, pakeitęs požiūrį į aliją – tai, kas laikyta rizikingu
nuotykiu, tapę aiškiu ir prognozuojamu dalyku.

Pirmieji iš Trakų į Palestiną 1923 m. išvykę kolonistai. Stovi iš dešinės į kairę:
Juozapas Zandmanas, Naftalis Giseris. Sėdi: Izraelis Zabludovskis (Emiras/
Amiras), Chaimas Šneideris. Iš 1954 m. Tel Avive išleistos knygos Trakai

Paskui pirmeivius ryžęsi keliauti ir kiti, o Trakuose su vilniečių pagalba įkurtas Hechaluc skyrius, mokęs hebrajų kalbos, sionizmo istorijos ir žemės ūkio komunose Palestinoje reikalingų darbų. Praktinių
įgūdžių būsimieji kolonistai įgydavo kaimo vietovėse surengtose
chalucų87 stovyklose, be to, reikėjo išlaikyti savotišką egzaminą, kur
87

Jaunuoliai, atliekantys praktiką organizacijos Hechalutz kursuose.
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Organizacija Jaunasis naujakurys (besirengiantieji vykti į Palestiną). Iš 1954 m.
Tel Avive išleistos knygos Trakai

atrankos komisija klausinėjo apie sionizmo istoriją, pvz.: kuo politinis sionizmas skiriasi nuo Achad Haamo88 mokymo? Kaip vadinosi
pirmoji Izraelio žemėje įkurta žemės ūkio komuna?
Persikėlimo į Izraelį idėja plito, bet Trakuose nebuvę daug žmonių, galinčių sau tai leisti – kaina buvo per didelė, tad tai tapę pasiturinčiųjų vaikų privilegija, apie kurią skurdžiai nedrįsę net pasvajoti.
Vis dėlto Hechaluc judėjimas buvo toks patrauklus, kad į jį užsirašę
kone visi miestelio jaunuoliai.
Trakuose buvo įsteigtas ir kitos Vilniuje veikusios sionistinės organizacijos Hechaluc Hamizrachi89 skyrius, kurio nariai emigracijai
ruošėsi mokymuose, rengtuose grafams Tiškevičiams priklausiusio
Užutrakio dvaro ūkyje.
Knygos Trakai duomenimis, nuo 1923 m. per du dešimtmečius į
Izraelį išvyko 50 žmonių. Keliavę ir jaunuoliai, ir jų tėvai.

Šiuo slapyvardžiu rašė Ašeris Cvi Gincbergas (1856–1927), vadinamas kultūrinio sionizmo kūrėju.
Hechalutz Hamizrachi – religinio sionizmo sąjūdžio Mizrachi įsteigta jaunimo organizacija,
kuri 1932 m. Vilniuje buvo įkūrusi kibucą. Žr. „The Interwar Period: Zionist Youth Movements“,
The Jerusalem of Lithuania: The Story of the Jewish Community of Vilna, Jerusalem, Jad Vashem,
2021, prieiga internete: https://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/vilna/before/zionist_youth_movements.asp <žiūrėta 2021-08-12>.
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Vis dėlto ne visi norintys galėjo išvykti – net ir atlikus hakšarą90,
dėl riboto leidimų skaičiaus galimybė sulaukti savo eilės buvo menka, be to, ne visi tėvai pritardavo jaunuolių apsisprendimui. Taip nutiko trakiškei Esterai Kuster – 1930 m. ankstyvą pavasarį, kai tėvai
pasipriešino jos norui vykti į Palestiną dirbti žemės ūkio darbus, palikusi atsisveikinimo raštelį ji nusižudė91.

Sportas
Nors Trakuose tik 1936 m. įsiteigtas Makabi sporto klubas92,
miestelio jaunuoliai domėjosi tuomet madingiausia sporto šaka –
futbolu. Trakiškis Reuvenas Mileikovskis dėl savo aistros net pateko
į laikraščių naujienas. 1924 m. Varšuvoje stebėdamas Vienos žydų
sporto klubo Hakoah ir Lenkijos studentų komandos Polonia varžybas, kurias laimėjo vieniečiai, jaunuolis taip įsikarščiavęs, kad praradęs savitvardą ir kartodamas įvairus žaidimo judesius šaukęs – „tik
pergalė, Hakoah!“93.
Čia aprašyta miestelio bendruomenės kasdienybė, kultūrinis
ir ūkinis gyvenimas – tik mažas fragmentas po Antrojo pasaulinio
karo išleistoje knygoje Trakai įamžinto pasaulio, kuris netrukus buvo
sunaikintas.

Nuo kelių iki keliolikos mėnesių trunkantys kursai, rengiami jauniesiems sionistams įvairiose
žemės ūkio komunose-kibucuose.
91
„Because she could not go to Palestine“, The Palestine Bulletin, Jerusalem, 4 March 1930, p. 4,
prieiga internete: https://www.nli.org.il/en/newspapers/plb <žiūrėta 2021-08-19>.
92
Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish Communities, Poland , op. cit., p. 360.
93
„Hakoah match arouses football excitement among Jewish children of Poland“, The Sentinel:
Voice of Chicago Jewy, Chicago, 8 August 1924, p. 24, prieiga internete: https://www.nli.org.il/en/
newspapers/cgs <žiūrėta 2021-08-19>.
90
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BENDRUOMENĖS SUNAIKINIMAS
1941 m. birželio pabaigoje nacistinei Vokietijai okupavus Lietuvą, prasidėjo okupacinio režimo ir vietinių jo talkininkų organizuotas
žydų persekiojimas bei masinės žudynės, per kurias buvo išžudyta
apie 195–196 tūkst. Lietuvos žydų (daugiau nei 80 proc. – Lietuvos
teritorijoje, likusieji – koncentracijos stovyklose Latvijoje, Estijoje,
Lenkijoje, Vokietijoje, Austrijoje)1 ir beveik visiškai sunaikinta savo
istorija ir kultūra garsi bendruomenė, iškėlusi Vilnių kaip Šiaurės Jeruzalę – pasaulio mastu svarbų žydų kultūros, religijos, intelektualinės ir meninės kūrybos centrą.
Pražūtingiausiu Holokausto laikotarpiu Lietuvoje tapo 1941 m.
liepos–spalio mėnesiai, kai buvo sunaikinta 80 proc., t. y. 150–160
tūkst., mūsų šalyje gyvenusių žydų – kaip pažymi istorikas dr. Arūnas
Bubnys, dar niekada Lietuvos istorijoje per tokį trumpą laiką nebuvo
nužudytas toks milžiniškas skaičius žmonių2. Tai įvardijama kaip rasinio genocido laikotarpis, kai žydai buvo persekiojami ne dėl politinių
priežasčių, bet todėl, kad buvo žydai3. Būtent tada sunaikinti beveik
visi Lietuvos provincijos žydai – vykdant nacių ir lietuvių administracijos pareigūnų nurodymus, jie buvo suvaromi į laikinuosius getus bei
izoliavimo stovyklas ir netrukus išžudomi, o intensyviausiai žudynės
vykdytos nuo rugpjūčio iki rugsėjo vidurio4. Šiuo laikotarpiu sunaikintos ir Trakų apskrities miesteliuose gyvenusios žydų bendruomenės.

Holokaustas Trakų apskrityje
Trakų apskrityje, kuri buvo pavaldi Vilniaus komendantūrai, išžudyta daugiau nei 5 tūkst. žydų tautybės gyventojų. Potvarkius
Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija, op. cit., p. 222.
Holokaustas Lietuvoje 1941–1944 m., sud. Arūnas Bubnys, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centras, 2011, p. 5.
3
Ibid., p. 8–9. Nurodoma, kad pirmuoju etapu, nuo 1941 m. birželio pabaigos iki liepos vidurio,
vyravo politiniai persekiojimo motyvai, kai įvairių tautų asmenys, ne tik žydai, bet ir lietuviai, rusai, lenkai ir kt., dažniausiai buvo suimami, įkalinami ir šaudomi kaip buvę komunistai, komjaunuoliai, sovietų valdžios pareigūnai ar šalininkai. Pirmuoju etapu daugiausiai persekioti vyrai, o
moterys ir vaikai žudyti retai.
4
Ibid., p. 8.
1
2
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dėl žydų persekiojimo leido Vilniaus apygardos komisaras Horstas
Wulffas5, o Trakų apskrities viršininko pareigas ėjo J. Navikas, P. Mačinskas, P. Brakauskas6.

SS šturmbanfiureris (majoras) Horstas Wulffas (1907–1945), nuo 1941 m. liepos 28 d. iki 1944 m. – Vilniaus apygardos komisaras7. Iš Lietuvos ypatingojo
archyvo (f. K-40, ap. 2, b. 18, l. 146–148)

Vykdant rasinę nacių režimo politiką žydų atžvilgiu, jau okupacijos pradžioje pradėtos riboti žydų teisės. Pvz., remdamasis vokiečių
kariuomenės karo komendanto Karlo von Ostmano 1941 m. liepos

Ibid., p. 138.
Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 12.
Nurodoma, kad jo įsakymu 1941 m. rugsėjo–spalio mėnesiais Švenčionėliuose buvo nužudyta
keli tūkst. šio krašto žydų, o 1943 m. kovą apie trys tūkst. žydų iš Rytų Lietuvos miestų perkelti į
Vilniaus getą, daug jų (tikslus skaičius nežinomas) nuvežti tiesiai į Panerius ir nužudyti. Žr. „Horst
Wulff“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, prieiga internete: https://www.vle.lt/straipsnis/horst-wulff/
<žiūrėta 2021-06-28>.
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3 d. įsakymu, Vilniaus miesto ir srities piliečių komitetas8 jau kitą dieną išleido skelbimą, kad visi žydai, nepaisant lyties ar amžiaus, privalo ant krūtinės ir nugaros nešioti 10 cm skersmens ženklą, „kurio pavyzdys yra iškabintas visose Vilniaus m. policijos nuovadose“, jiems
draudžiama nuo 18 iki 6 val. vaikščioti gatvėse, o „nevykdę šio įsakymo bus kuo griežčiausiai baudžiami“9. Rugpjūčio 18 d. šio komiteto
vidaus reikalų valdytojas Kostas Kalendra (raštus pasirašinėjęs kaip
Vilniaus srities viršininkas) perdavė Vilniaus, Švenčionių-Švenčionėlių, Trakų ir Alytaus apskričių viršininkams Vilniaus srities komisaro
H. Wulffo nurodymą, kad Vokietijos užimtų kraštų žydai „tvarkomi
kaip ir visi kiti žydai, t. y. jiems privalomi ženklo dėvėjimo ir žydų
rajono (ghetto) nuostatai“, be to, šie nuostatai turi būti taikomi ir
„pusžydžiams“, kurių vienas iš tėvų yra žydas, bei mišrias šeimas sudariusių žydų sutuoktiniams, jei jie nenori išsiskirti10. Įvedant įvairius suvaržymus, žydams buvo nustatyta ir gerokai mažesnė maisto
norma, nei kitų tautybių apskrities gyventojams: Trakų apskrityje
nežydai savaitei galėdavo gauti 1750 gramų duonos, žydai – 875
gramus, o mėsos, riebalų ir cukraus visai negaudavo11.
1941 m. liepos 25 d. Trakų apskrities viršininkas įsakė Trakų
burmistrui ir apskrities viršaičiams uždrausti žydams pasitraukti iš
apskrities ir visus apgyvendinti tik jiems skirtose vietose12. Nuo rugpjūčio vidurio apskrities žydai buvo suvaromi į valsčių centruose
įsteigtus getus bei laikinąsias izoliacijos vietas, tiesiogiai priklausiusias tiek nuo okupantų, tiek nuo vietinės valdžios, o iš ten varyti į
darbus, prižiūrint lietuvių sargybai13. Rugpjūčio 23 d. Vilniaus srities
Iš Vilniaus traukiantis Raudonajai armijai, 1941 m. birželio 24 d. jį sudarė vietos aktyvistai lietuviai.
Nurodoma, kad komiteto nariai organizavo savivaldybes bei policiją Vilniaus, Trakų ir Švenčionių
apskrityse, dalyvavo sprendžiant Vilniaus miesto ir srities ekonomines, buitines, socialines problemas. Politinių klausimų komitetas nesprendė, jį iš pradžių kontroliavo nacių karinė, vėliau – civilinė
valdžia, kurių nurodymus dėl žydų teisių suvaržymo jo pareigūnai kartojo. Komitetas panaikintas
rugsėjo 15 d. Žr. Valentinas Brandišauskas, „Lietuviškoji valdžios institucija Vokietijos–TSRS karo
pradžioje: jos veiklos bruožai, kompetencija bei pozicija tautinių santykių srityje (Vilniaus miesto komiteto pavyzdžiu)“, genocid.lt, prieiga internete: http://genocid.lt/Leidyba/13/valentin.htm
<žiūrėta 2021-08-06>.
9
Skelbimas apie žydų skiriamojo ženklo nešiojimo privalomumą, Vilnius, 1941 m., Vilniaus Gaono
žydų istorijos muziejaus eksponatas, pirminės apskaitos nr. VGŽIM VŽM 1313, prieiga Lietuvos
integralioje muziejų informacinėje sistemoje: https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/
preview/180000001156082?s_id=k58F7RZSvztaoN4i&s_ind=8 <žiūrėta 2021-08-06>.
10
LCVA, f. R-500, ap. 1, b. 4, t. 1, l. 138.
11
Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 14, 96. Tai 1941 m. liepos 19 d. savaitės maisto norma
Trakų apskrityje.
12
Ibid., p. 13.
13
Ibid., p. 8.
8
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komisaras H. Wulffas „tarnybiniu paliepimu“ nurodė užtikrinti, kad
žydai dirbtų nuo 7:30 iki 17 val. ir į „darbovietes“ būtų varomi kolonomis, lydimi sargybos ar policijos. „Apskričių viršininkai, burmistrai
ir viršaičiai, kurie nemokės šitaip tvarkytis, bus mano iš pareigų atleisti. Ypatingai reikia žiūrėti, kad visi žydai nešiotų Dovydo žvaigždę nustatytos formos kaip jiems yra nurodyta“, – rašoma „paliepime“14. Suvarius į getus, išleisti specialūs nurodymai, kaip elgtis su
atimtu žydų turtu15.
Po kelių dienų ar savaičių kalinimo getuose žydai buvo sušaudyti gretimuose miškuose. Pirmiausia, siekiant išvengti pasipriešinimo – vyrai, po to vaikai, seneliai ir moterys16. Trakų apskrityje
masinės žudynės vykdytos keturiose vietose: 1941 m. rugpjūčio
26 d. Strošiūnų šilo 9,13 kvadrate šalia Kaišiadorių-Žiežmarių vieškelio sušaudyta 1911 žmonių iš Kaišiadorių geto ir laikinosios
izoliacijos vietos; 1941 m. rugpjūčio 29 d. už 1,5 km į pietryčius
nuo pirmosios žudynių vietos, Strošiūnų šilo 26,36 kvadrate –
784 vaikai, moterys ir seneliai iš Rumšiškių, Žaslių ir Žiežmarių;
1941 m. rugsėjo 30 d. Varnikų miške netoli Varnikų kaimo kapinių,
už 3 km į šiaurės rytus nuo Trakų – 1446 žmonės iš Trakų, Rūdiškių, Žydkaimio, Lentvario, Onuškio ir Aukštadvario; 1941 m. spalio
6 d. prie Semeliškių miško, už 1,5 km į šiaurės rytus nuo miestelio –
962 žmonės iš Semeliškių ir Vievio17.
Žudynėse dalyvavo specialiai žmonėms žudyti sukurtas, tik vokiečių saugumo policijai pavaldus ir jos pareigūnų nurodymus vykdantis Ypatingasis būrys (vok. Sonderkommando), kuriam ilgiausiai
vadovavo SS unteršturmfiureris Martinas Weissas, o daugumą narių
sudarė lietuviai18, SS oberšturmfiurerio Joachimo Hammano vadovaujamas „skrajojantis“ būrys, sudarytas iš 8–10 vokiečių esesininkų
ir kelių dešimčių lietuvių, lietuvių policija, kai kurie buvę sukilimo
dalyviai ir savanoriai iš vietinių gyventojų tarpo19.
Kaip nurodė istorikė Neringa Latvytė-Gustaitienė, yra žinomas vienas lietuvių pasipriešinimo žydų žudynėms atvejis Trakų
LCVA, f. R-500, ap. 1, b. 4, t. 1, l. 188.
Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 14.
Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 14–15.
17
Ibid., p. 8–9.
18
Arūnas Bubnys, Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941–1944 m., Vilnius:
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2019, p. 23, 33.
19
Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 8.
14
15
16
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apskrityje: Mūro Strėvininkų (Žiežmarių valsčiaus) ir apylinkės moterys užstojo kelią vokiečių SS pareigūnams ir gestapininkams, vedusiems į žudynių vietą žydus, ir už tai buvo labai sumuštos, o ypač
nukentėjo 43 metų Uršulė Paulauskienė20.

Vienas iš Ypatingojo būrio viršininkų esesininkas Martinas Weissas (g. 1903)21.
Iš Lietuvos ypatingojo archyvo (f. K-1, ap. 46, b.4914, l. 256–155)
Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 21.
Dr. A. Bubnys nurodo, kad iki karo M. Weissas gyveno Vokietijoje Karlsrūės mieste, buvo vedęs,
turėjo tris vaikus, 1934 m. tapo SS nariu. 1941 m. pavasarį formuojant vokiečių saugumo policijos
ir SD operatyvines grupes ir būrius, kurie okupuotose teritorijose turėjo masiškai naikinti Trečiojo
reicho priešais laikytus žmones, buvo priskirtas A operatyvinės grupės 3-iajam operatyviniam
būriui. Su juo prasidėjus nacių ir sovietų karui atvyko į Kauną, vėliau Daugpilį ir keliavo beveik
iki Leningrado, lydėdamas būsimąjį vokiečių saugumo policijos ir SD vadą Lietuvoje SS štandartenfiurerį K. Jägerį. Į Vilnių atvyko 1941 m. spalio 2 d. ir čia buvo iki 1944 m. liepos pradžios.
1941–1943 m. vadovavo Ypatingojo būrio vykdytoms masinėms žudynėms Paneriuose. „1950 m.
Vakarų Vokietijoje (Viurcburge) už genocido nusikaltimus nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Buvo
kaltinamas bendrininkavimu nužudant mažiausiai 30 tūkst. žmonių ir 7-iais konkrečiais nužudymais, bausmę atliko Staubingo kalėjime. 1977 m. bausmė Weissui buvo sušvelninta ir jis paleistas
į laisvę“, – rašoma knygoje „Vokiečių policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941–1944 m.“ Žr.
Arūnas Bubnys, op. cit., p. 54–56.

20
21
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Šiuo Kaišiadorių policijos nuovados viršininko 1941 m. rugsėjo 1 d. raštu Trakų
apskrities viršininkui pranešta, kad Kaišiadorių mieste „likviduoti visi žydų tautybės piliečiai“, kuriuos sušaudė iš Kauno atvykę Pagalbinės policijos ir vokiečių kariai, ir prašoma nurodyti, ką daryti su savivaldybės žinioje esančiu aukų
turtu. Iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo (f. R-500, ap. 1, b. 4, t. 1, l. 258)

Trakų miesto žydų suvarymas į getą
YIVO enciklopedijos duomenimis, 1939 m. Trakuose gyveno apie
300 žydų22. Panašų skaičių Trakų miesto burmistras nurodė 1941 m.
rugpjūčio 9 d. rašte teikdamas apskrities viršininkui pasiūlymus, kur
būtų galima įkurti getą: „<...> siūlau Trakų žydus, kurių yra 330 žmonių,
išskirti iš viešojo gyvenimo taip, kad jie čia nesimaišytų“23. Kitur nurodoma, kad okupacijos pradžioje žydų miestelyje galėjo būti apie 50024.
Vienas iš dokumentų, iliustruojančių jų padėtį prasidėjus represijoms – 1941 m. rugpjūčio 21 d. Trakų nuovados policininko Antano
Sturono surašytas protokolas, kuriame nurodyta, kad „policininkas
Gikys Jurgis būdamas turgaus aikštėje sulaikė be raiščio (Dovydo žvaigždės)“ 16 metų Bliumą Gružovikaitę25, gyvenusią name
„Trakai“, The YIVO encyclopedia of Jews in Eastern Europe, op. cit.; taip pat žr. Pinkas Hakehillot:
Encyclopedia of Jewish Communities, Poland, op. cit., p. 361.
LCVA, f. R-500, ap. 1, b. 4, t. 1, l. 234.
24
Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 38.
25
1941 m. rugsėjo 30 d. Varnikuose nužudytų Trakų miestiečių žydų sąraše įrašyta Bluma Gruzovik,
žr. p. 128.
22

23

74

Sugrįžtanti atmintis: Trakų miesto žydai

Vytauto g. 3426. Pasirašytas Trakų policijos nuovados viršininko Kazio
Čapliko, šis protokolas buvo nusiųstas apskrities viršininkui spręsti
dėl nuobaudos skyrimo.
Vilniaus apygardos komisarui H. Wulffui per Vilniaus srities viršininką K. Kalendrą perduotame 1941 m. rugpjūčio 23 d. rašte nurodžius Trakų ir kitų apygardos apskričių viršininkams iki rugsėjo 5
d. pateikti žinias, kur galima įrengti getus žydams, kad būtų galima
„nustatyti aiškų atskyrimą tarp čiabuvių, vietinių gyventojų, ir žydiškosios gyventojų dalies“, Trakų apskrities viršininkas rugsėjo 1 d.
pateikė pasiūlymus dėl getų vietų27.
Trakų mieste šiam tikslui buvo parinkti į Lukos (Bernardinų) ežerą įsiterpusiame iškyšulyje stovėję keturi dviaukščiai vasarnamiai, iš
trijų pusių apsupti vandens28. Šiuos pastatus, anksčiau priklausiusius Lenkijos geležinkelininkų poilsiavietei, matome Varnikų kaimo
gyventojo Leonardo Madevičiaus, apie tragiškus įvykius žinančio iš
dabar jau mirusios savo motinos Vandos Madevič, asmeninio archyvo nuotraukoje, kurią 2020 m. paskelbė laikraštis Trakų žemė29.

Šiuose pastatuose paskutinėmis savo gyvenimo dienomis buvo kalinami 1446
vyrai, moterys ir vaikai – 1941 m. rugsėjo 30 d. Varnikų miške nužudyti Trakų,
Rūdiškių, Aukštadvario, Onuškio, Žydkaimio ir Lentvario žydai. Laikraščio
Trakų žemė nuotrauka iš L. Madevičiaus asmeninio archyvo

LCVA, f. R-500, ap. 1, b. 4, t. 2, l. 548.
LCVA, f. R-500, ap. 1, b. 4, t. 1, l. 234, 238.
Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 38–39.
29
Jolanta Zakarevičiūtė, Irma Stadalnykaitė, Juozas Vercinkevičius, „Trakų žydų getas“, Trakų žemė,
2020-02-07, prieiga internete: http://www.traku-zeme.lt/traku-zydu-getas/ <žiūrėta 2020-12-21>.
26
27
28
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1941 m. rugpjūčio 21 d. protokolas, Trakų nuovados policininko surašytas
sulaikius raiščio su Dovydo žvaigžde nedėvėjusią Bliumą Gružovikaitę. Iš
Lietuvos centrinio valstybės archyvo (f. R-500, ap. 1, b. 4, t. 2, l. 548)
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Tuos pačius vasarnamius atpažįstame 1939 m. lapkričio 1 d. iš
lėktuvo padarytoje nuotraukoje, kurioje užfiksuotas Lietuvos kariuomenės karo aviacijos lengvųjų bombonešių skrydis virš Trakų.

Lietuvos kariuomenės karo aviacijos III-osios aviacijos grupės 3-osios bombonešių eskadrilės lengvieji bombonešiai skrenda virš Trakų, 1939, lapkričio 1.
Pirmame plane ant Lukos (Bernardinų) ežero kranto – keturi buvusios Lenkijos
geležinkelininkų poilsiavietės namai, anapus ežero – Trakų Švč. Mergelės
Marijos Apsilankymo bazilika. Iš Trakų istorijos muziejaus fotonuotraukų ir
fotonegatyvų rinkinio

1941 m. rugsėjį į šią vietą laiveliais, kad nematytų Trakų gyventojai, vietos policininkai atplukdė Trakų, Rūdiškių, Aukštadvario, Onuškio ir Lentvario žydus30. Liudininkų teigimu, čia buvo
atvarytos ir dvidešimt dvi Žydkaimio žydų šeimos – 85 žmonės,
prieš tai laikyti šio kaimo sinagogoje31. Prižiūrėti įkalintuosius
Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 39.
Ibid.; Leibo Koniuchovskio 1946 m. užrašytų liudijimų 1993 m. vertimo į anglų kalbą (vertėjas
dr. Jonathan Boyarin) mašinraštis iš YIVO instituto archyvo (YIVO, RG 1390), p. 448–458 (toliau –
Leibo Koniuchovskio archyvas).

30
31
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gete pavesta Trakų, Aukštadvario, Onuškio ir Lentvario policininkams32.
Kad Trakų žydus į getą suvarė vietos policininkai, sovietmečiu
apklausiamas KGB nurodė Trakų miesto ir valsčiaus policijai vadovavęs K. Čaplikas33. Vienos iš apklausų protokole užfiksuotas liudijimas, kad jam pavaldūs vietos policininkai naktį areštavo Trakų
miestiečius žydus pagal sąrašą, gautą iš vietos valdžios, ir iš namų
priverstus išeiti žmones valtimis nuplukdė į getui parinktą vietą:
1941 metų rugsėjo mėnesio pradžioje Mečinskas34 man pasakė, kad yra gautas gebitskomisaro Vulfo įsakymas surinkti
visus žydų tautybės piliečius į vieną vietą ir įsakė man organizuoti jų surinkimą. Buvo nurodyta surinkti visus žydų tautybės
piliečius iš Trakų miesto į keturis medinius pastatus, esančius
už vandens juostos, jungiančios Bernardino35 ir Galvės ežerus,
jei aš dabar neklystu. Tie mediniai pastatai buvo pastatyti dar
lenkų laikais ar tai sporto, ar tai poilsio tikslams. Jei neklystu,
tie pastatai buvo dviejų aukštų. Juose ir buvo numatyta įrengti
žydų tautybės piliečių getą. Kas išrinko ten getui vietą, aš nežinau. Mečinskas man perdavė gautą iš miesto savivaldybės gyvenusių tada Trakų mieste žydų tautybės piliečių sąrašą. Juose
buvo pavardė, vardas, tėvo vardas, adresas ir išvardinti šeimos
nariai. Tuos sąrašus aš perdaviau ar tai Kuolui, ar tai Babanui36
ir įsakiau kam tai iš jų vykdyti Mečinsko įsakymą – surinkti žydų
tautybės piliečius iš Trakų miesto į getą. Kas vadovavo jų surinkimui, dabar nepamenu tiksliai, policininkų, dalyvavusių areštuose, pavardžių dabar nepamenu. Policininkai nakties metu
vedė iš butų žydų tautybės piliečius prie Bernardino ir Galvės
ežerų sąsmaukos, sodino į valtis ir perkėlę vedė į getą. Iki penktos valandos ryto visi buvę sąrašuose žydų tautybės piliečiai iš
Trakų miesto buvo suvaryti į getą. Iš Trakų galėjo būti atvaryta
Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 39.
Kazio Čapliko 1948-09-08 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 43871/3, t. 5, l. 20–21; Kazio
Čapliko 1970-05-19 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 46, b. 4910, l. 237–239; Kazio Čapliko
1977-11-30 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47746/3, t. 3, l. 92–94.
34
Taip K. Čapliko apklausų protokoluose ir vėliau išleistuose atsiminimuose vadinamas tuometis
Trakų apskrities viršininkas P. Mačinskas.
35
Taip užrašyta protokole.
36
Apklausos protokole nurodyta, kad Aloyzas Kuolas ir Kazys Babanas buvo K. Čapliko pavaduotojai Trakų policijos nuovadoje.
32
33
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kas tai apie 500 žydų tautybės piliečių: vyrų, moterų ir įvairaus
amžiaus vaikų. Po to dviejų dienų laikotarpyje į getą buvo atvaryti žydų tautybės piliečiai iš Aukštadvario, Onuškio ir Lentvario. Iš viso gete galėjo būti surinkta apie tūkstantį ar daugiau
žydų tautybės piliečių. Geto apsaugos viršininku buvo paskirtas Aukštadvario policijos nuovados viršininkas. Jei neklystu jo
pavardė buvo Arlickas37. Kur jis dabar aš nežinau. Sargybą prie
geto ėjo policininkai iš įvairių nuovadų: Trakų, Aukštadvario,
Onuškio. Pamenu iš Trakų buvo paskirtas policininkas Jagėla,
kitų nepamenu.38
Proceso dalis buvo daiktų atėmimas iš aukų – apie tai liudija Rūdiškių, kurių žydai buvo suvaryti į tą patį getą, policijos viršininko
raštas. „Padarius asmens kratas pas surinktus Rūdiškių valsč. žydus
pas juos rastus 3613 rubl. pinigų, 3 skustuvus, 8 kišeninius laikrodėlius, 1 rankinį, 2 žadintuvus, 13 žiedų, 2 retežėlius, 4 kerpamas
mašinkas, 1 monogramą, 4 mažus šaukščiukus, 2 valgomus šaukštus, 2-jas šakutes, odos batams, du gabalus puspadžių ir gumos
kulnams, visus daiktus pristatau Tamstos žiniai“, – Trakų apskrities
viršininkui 1941 m. rugsėjo 22 d. raportavo Rūdiškių policijos nuovados viršininkas39.
Sprendžiant pagal vėliau nurodytą Varnikuose nužudytų žydų
skaičių, gete buvo laikomi 1446 žmonės, tarp jų 597 vaikai. Tiek
žmonių suvarius į buvusios poilsinės teritoriją su keturiais vasarnamiais, ji turėjo būti sausakimša.
Kaip teigiama Leibo Koniuchovskio40 1946 m. birželio 3 d. užrašytame per Holokaustą išlikusios Žydkaimio41 gyventojos Dvoros Gaus-Plis liudijime, Onuškio, Žydkaimio ir Aukštadvario žydai
į buvusiuose vasarnamiuose įsteigtą getą buvo suvaryti pirmąją

Dokumente pavardė parašyta neaiškiai, bet ji nurodyta 2001 m. išleistuose K. Čapliko atsiminimuose, žr. Kazimieras Čaplikas, Saugojau žmonių gyvybę ir turtą: Laisvės kovų savanorio policijos
valdininko, sovietinių kalėjimų ir lagerių politinio kalinio prisiminimai, Kaunas: Atmintis, 2001, p. 139.
38
K. Čapliko 1977-11-30 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47746/3, t. 3, l. 92–94.
39
LCVA, f. R-500, ap. 1, b. 4, t. 2, l. 595.
40
Kaune prieš karą gyvenęs inžinierius Leibas Koniuchovskis (1910–2003) nacių okupacijos metais pabėgo iš Kauno geto, slapstėsi ir liko gyvas, o vėliau rinko kitų išgyvenusiųjų liudijimus apie
Holokaustą: 1944–1946 m. – keliaudamas per Lietuvą, po to kelerius metus – išvietintųjų asmenų
stovyklose Vokietijoje.
41
Vertime į anglų kalbą užrašytas pavadinimas Panoshishkes ir paaiškinta, kad lietuviškai gyvenvietė vadinama Žydkaimiu.
37
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Rūdiškių policijos nuovados viršininko 1941 m. rugsėjo 22 d. raportas dėl daiktų, atimtų iš Rūdiškių žydų. Iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo (f. R-500,
ap. 1, b. 4, t. 2, l. 595)

Roš Hašana42 dieną 5 valandą ryto. Ten iš jų buvo atimti po ankstesnių apiplėšimų dar likę daiktai. „Žydams nedavė maisto ir vandens. Perpildytuose barakuose prašydami valgyti verkė vaikai, o
išbadėję tėvai ir motinos buvo taip nusilpę ir apimti nevilties, kad
nebeturėjo ašarų. Daug suaugusiųjų ir vaikų ištino nuo bado. Tuose barakuose jie kentėjo iki Jom Kipuro išvakarių“, – rašoma šiame
liudijime43.
Kad gete įkalinti žmonės buvo marinami badu, nurodė ir Holokaustą išgyvenęs Aukštadvario žydas Jokūbas Sapiršteinas.

Roš Hašanà (hebr. metų galva) – žydų Naujieji metai, švenčiami tišrėjo mėnesio pirmąją ir antrąją dienomis (rugsėjį arba spalį). 1941 m. pirmoji Roš Hašana diena, kaip nurodyta kitame L. Koniuchovskio užrašytame liudijime, buvo rugsėjo 22 d. (Leibo Koniuchovskio archyvas, op. cit., p. 489).
43
Leibo Koniuchovskio archyvas, op. cit., p. 451. Iš anglų kalbos išvertė R. Kalinauskaitė.
42
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„Pirmosiomis dienomis jiems leido iš aplinkinių daržų išsikasti bulvių – bet vėliau uždraudė ir tai, ir nuo penktadienio iki antradienio,
Jom Kipuro išvakarių, nedavė nieko valgyti ir neleido įsigyti maisto.
Pasakojama, kad nemažai žmonių tada mirė iš bado. Iš Aukštadvario
žydų mirė penki“, – rašoma pasakojime, paskelbtame 1951 m. Niujorke žydų kultūros draugijos jidiš kalba išleistoje knygoje Lietuva
(Lite44).
Yra žinių apie du žmones, kurie buvo slapta išleisti iš geto: Onuškio gydytoją Motelį Kovalskį, kurį įkalbėtas Onuškio parapijos klebono Nikodemo Švogžlio-Milžino ir teisėjo Januškos naktį išleido
šio miestelio policininkas Petras Žilionis45, ir Trakų siuvėją Basą, galbūt išleistą su K. Čapliko žinia46.
Likusieji 1941 m. rugsėjo 30 d. buvo išvaryti į egzekucijos vietą.

Žudynės Varnikų miške
Trakų policijai vadovavęs K. Čaplikas apklausiamas nurodė, kad
jam buvo įsakyta organizuoti į getą suvarytų žydų žudynes, bet jis
šį įsakymą vykdyti atsisakė. „Maždaug po kokių dešimties dienų po
žmonių surinkimo į getą, Mečinskas47 man pasakė, kad gete esantys
žydų tautybės piliečiai bus sušaudyti ir įsakė man organizuoti jų sušaudymą. Aš kategoriškai atsisakiau. Jis pasakė, kad jeigu aš negaliu,
tai turiu pavesti šį darbą atlikti kam nors iš savo pavaduotojų. Aš jam
pasakiau, kad nei aš, nei mano pavaldiniai žmonių nešaudys. Tuomet
Mečinskas liepė man pagalvoti, kas bus man už įsakymo nevykdymą,
ir aš supratau, kad jis gali pranešti vokiečiams“, – rašoma vienos iš apklausų protokole48.

Lietuvos pavadinimas jidiš kalba. Internete prieinama šio leidinio, saugomo Niujorko viešojoje
bibliotekoje, skaitmeninė kopija (žr.: https://www.yiddishbookcenter.org/collections/yizkor-books/yzk-nybc314279) ir vertimas į anglų kalbą, parengtas projektų JewishGen ir Yizkor Book rengėjų iniciatyva: Lithuania: Translation of Lite, ed. dr. Mendel Sudarsky, Uriah Katzenelenbogen,
J. Kissin, Berl Kagan, New York, 1951, prieiga internete: https://www.jewishgen.org/yizkor/lita/
Lita.html#TOC7 <žiūrėta 2020-12-21>. Knygoje rašoma, kad J. Sapiršteinas – vienas iš kelių gyvų
likusių Aukštadvario bendruomenės žydų. Kaip jis išsigelbėjo ir koks jo likimas, nežinome.
45
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus virtuali paroda Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa, prieiga internete: www.issigelbejesvaikas.lt <žiūrėta 2020-12-21>; Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 43.
46
Plačiau žr. p. 93–94.
47
Tuometis Trakų apskrities viršininkas P. Mačinskas.
48
K. Čapliko 1977-11-30 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47746/3, t. 3, l. 92–94; analogiškas liudijimas užrašytas ir 1970-05-19 apklausos protokole, LYA, f. K-1, ap. 46, b. 4910, l. 237–239.
44
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Žudyti į Trakus iš Vilniaus atvyko specialiai masinėms žudynėms sukurtas Ypatingasis būrys, pavaldus vokiečių saugumo
policijai. Anot K. Čapliko, praėjus kelioms dienoms po pokalbio
su P. Mačinsku apie 9 valandą ryto prie valgyklos Trakuose, kuri
tuo metu miestelyje buvusi vienintelė, jis pamatęs „karišką didelį
autobusą“, prie kurio stovėję vyrai kariškais ir civiliais rūbais, dauguma „susiveržę diržais su portupėjomis“, ir supratęs, kad tai apskrities viršininko minėtas Ypatingasis būrys49. Atvykėlių galėję būti
15 ar 20. Tuo metu jau buvo iškasta duobė – jis girdėjęs, kad tuo
pasirūpino ir darbininkams sumokėjo savivaldybė. Duobė buvusi
dauboje, aplink kurią neaugę krūmų ir medžių, o miškas – už 200
metrų. K. Čaplikas nurodė žudynių dieną ten nebuvęs ir nežinąs,
kad kas nors iš jo pavaldinių būtų prisidėjęs prie šaudymo, o iš P.
Mačinsko girdėjęs, kad į šaudymo vietą pasmerktuosius vedė „kokio tai lietuviško „savisaugos“ dalinio kareiviai“, kuriuos jis pats tą
rytą matęs Trakuose.
Varnikų kaime gyvenusi V. Madevič savo sūnui pasakojo, kad
užsilipusi į namo pastogę matė mirti varomus pasmerktuosius – jie
ėję maždaug tuo keliu, kur vėliau buvo nutiestos Trakų gyventojams
gerai žinomos slidinėjimo trasos50.
Vienas iš egzekucijoje Varnikuose dalyvavusių Ypatingojo būrio narių Justas Martišius51 apklausiamas KGB nurodė, kad žudynėms vadovavo ir iš pistoleto pasmerktuosius šaudė esesininkas
M. Weissas, o komandą šauti duodavo Balys Norvaiša52:

Čia ir toliau pastraipoje duomenys iš K. Čapliko 1977-11-30 apklausos protokolo, LYA, f. K-1, ap.
58, b. 47746/3, t. 3, l. 92–94.
50
Jolanta Zakarevičiūtė, Irma Stadalnykaitė, Juozas Vercinkevičius, op. cit.
51
Dr. A. Bubnys nurodo, kad Justas Martišius, Prano (g. 1908 m. Šakių raj. Lepkarčių kaime), Ypatingajame būryje tarnavo 1941–1943 m., buvo puskarininkis, dalyvavo masinėse žudynėse Paneriuose, vėliau tarnavo lietuvių statybos batalione, 1952 m. sovietų nuteistas 25 metus kalėti
lageriuose, 1965 m. paleistas į laisvę, po karo gyveno Kaune. Žr. Arūnas Bubnys, Vokiečių saugumo
policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941–1944 m., op. cit., p. 69–70.
52
Dr. A. Bubnys nurodo, kad Balys Norvaiša, Adomo (g. 1913 arba 1908 m. Sankt Peterburge),
1930 m. baigė Karo mokyklą, 1931 m. Karo teismo buvo nuteistas 1,5 metų už pasikėsinimą
nužudyti leitenantą Česlovą Panką ir pašalintas iš kariuomenės, buvo Lietuvos šaulių sąjungos narys, o 1939 m. pasibaigus bausmės laikui įskaitytas į pėstininkų karininkų atsargą.
1941–1942 m. sistemingai dalyvavo masinėse žudynėse Paneriuose, 1942 m. gruodžio 1 d.
priimtas į Lietuvos savisaugos dalinių tarnybą, paskirtas 11-ojo bataliono būrio vadu. Pagal
vienus šaltinius, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir vėliau emigravo į JAV, kur 1989 m. dėl jo
veiklos buvo atliekamas tyrimas, pagal kitus – žuvo 1945 m. Drezdene bombardavimo metu.
Žr. Arūnas Bubnys, Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941–1944 m.,
op. cit., p. 71–72.
49
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Greit po to53 būrio dalyviai važiavo šaudyti žydų tautybės
piliečius į Trakus. Kartu važiavo karininkai Norvaiša, Lukošius54 ir vokietis Vaisas. Išvykome keleiviniu autobusu ryte. Už
miesto, kokiame atstume neprisimenu, buvo kokie tai pastatai
ir juose buvo laikomi žydų tautybės piliečiai, vyrai, moterys ir
vaikai. Netoli tų pastatų prie kokių tai krūmokšnių ar miškelio
buvo iškasta viena didelė duobė ir kas ją iškasė, nežinau. Tuose
pastatuose žydų tautybės piliečius saugojo vietiniai policininkai ir baltaraiščiai. Būrio dalyviai pradėjo varyti iš tų pastatų
pasmerktuosius prie duobės ir šaudyti. Šaudydavo grupėmis
po dešimt žmonių sustatę ant duobės krašto. Komandą paduodavo Norvaiša. Vaisas tvarkė bendrą šaudymo eigą ir šaudė iš pistoleto. Lukošiaus ir Norvaišos šaudant nepastebėjau.
Dabar neprisimenu ar būdavo aukos prieš šaudymą išrengiamos. Į Trakus važiavo beveik visi būrio dalyviai ir ten šaudė.
Kas tokie važiavo ir šaudė, dabar jau neprisimenu. Aš stovėjau
sargyboje ir vedžiojau pasmerktuosius į šaudymo vietą. Vietinių policininkų ir baltaraiščių šaudant nepastebėjau. Reikia
pasakyti, kad kai būdavo mūsų būrys, vietiniai nešaudydavo,
o tik saugodavo pasmerktuosius ir padėdavo atvaryti į šaudymo vietą. Kiek žmonių buvo sušaudyta Trakuose, nežinau,
tačiau didelis skaičius.55
Žudynės Varnikų miške minimos ir Lietuvos ypatingajame archyve saugomoje Ypatingojo būrio nario Vinco Sausaičio56 baudžiamojoje byloje. Jis teigė tąkart nešaudęs, o tik stovėjęs sargyboje
ir negalįs gerai prisiminti, kaip vyko šios konkrečios žudynės, bet
Masinių žydų žudynių Riešėje.
Dr. A. Bubnys nurodo, kad Lukošius Balys, Povilo (g. 1915 ar 1911 m.), Lietuvos kariuomenės leitenantas, 1941–1943 m. tarnavo Ypatingajame būryje, buvo 1941 m. rudenį būrio vadu paskirto
B. Norvaišos pavaduotoju, sistemingai dalyvavo masinėse žudynėse Paneriuose, yra žinių, kad po
karo gyveno ir mirė Anglijoje. Minima, kad piktnaudžiavo alkoholiu ir į nacių okupacijos pabaigą
prasigėrė. Žr. Arūnas Bubnys, Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941–1944
m., op. cit., p. 20, 23, 69.
55
J. Martišiaus 1969-11-20 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47746/3, t. 1, l. 234–239.
56
Dr. A. Bubnys nurodo, kad Vincas Sausaitis, Morkaus (g. 1918 arba 1915 m. Skuodo raj. Kulių
kaime), 1941–1944 m. tarnavo Ypatingajame būryje, buvo eilinis, sistemingai dalyvavo masinėse
žudynėse Paneriuose. 1948 m. LSSR VRM kariuomenės karo tribunolo nuosprendžiu buvo nuteistas 25 metus kalėti lageriuose, 1955 m. paleistas į laisvę gyveno Varėnos raj. Genaičių kaime,
bet paaiškėjus naujoms aplinkybėms 1977 m. vėl suimtas ir 1978 m. nuteistas mirties bausme
sušaudant su turto konfiskavimu. Mirties bausmė įvykdyta 1978 m. Žr. Arūnas Bubnys, Vokiečių
saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941–1944 m., op. cit., p. 73–74.
53
54
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Vienas iš Ypatingojo būrio vadų Balys Norvaiša. Iš Lietuvos ypatingojo archyvo (f. K-1, ap. 46, b. 4914, l. 256–46)

paminėjo kelis kartu su juo į Trakus vykusius asmenis (Butkūną57,
Kliuką58, Vėlyvį59, Norvaišą, Vaisą)60. Kad važiavo į šias žudynes, apklausiamas nurodė ir Ypatingojo būrio narys Vladas Korsakas61, bet
sakė, kad jo „atmintyje šaudymas Trakuose neišliko“62.
L. Koniuchovskio užrašytame Dvoros Gaus-Plis liudijime nurodytos kai kurios žudynių aplinkybės, kurias ji sužinojo besislapstydama

Dr. A. Bubnio sudarytame Ypatingojo būrio narių sąraše nurodyta, kad Butkūnas Vladas, Vincento (g. 1916 m. Ignalinos rajone Navikų kaime) 1938–1939 m. tarnavo Lenkijos kariuomenėje,
dalyvavo kare su Vokietija, pateko į karo belaisvių stovyklą Rytų Prūsijoje, 1942 m. pabėgo į Lietuvą ir gyveno Vilniuje, o Ypatingajame būryje tarnavo 1943–1944 m. (Arūnas Bubnys, Vokiečių
saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941–1944 m., op. cit., p. 58). Jei ši informacija
tiksli, gali būti, kad V. Sausaitis apklausiamas klaidingai nurodė, jog V. Butkūnas 1941 m. rugsėjo
30 d. važiavo žudyti į Trakus.
58
Dr. A. Bubnio sudarytame Ypatingojo būrio narių sąraše nurodytas Kliukas Vladas, Kazio (g.
1923 m. Ignalinos rajone Šilaikiškių kaime) – eilinis, sistemingai dalyvavęs masinėse žudynėse Paneriuose, 1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, tolesnis likimas nežinomas. Žr. Arūnas Bubnys, Vokiečių
saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941–1944 m., op. cit., p. 65.
59
Dr. A. Bubnio sudarytame Ypatingojo būrio narių sąraše nurodytas Vėlyvis Juozas, Petro (g.
1920 m. Alytaus rajone) – eilinis, dalyvavęs masinėse žudynėse Paneriuose, Švenčionėliuose,
Naujojoje Vilnioje, Nemenčinėje ir Riešėje, 1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, po karo gyvenęs Anglijoje, miręs 1961 m. Žr. Arūnas Bubnys, Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys
1941–1944 m., op. cit., p. 78.
60
V. Sausaičio 1977-12-15 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47746/3, t. 2, p. 207–208.
61
Dr. A. Bubnio sudarytame Ypatingojo būrio narių sąraše nurodytas Vadas Korsakas, Andriaus
(g. 1919 m. Biržų raj. Sodeliškių kaime), Ypatingajame būryje tarnavo 1941–1942 m., buvo eilinis,
dalyvavo masinėse žudynėse Paneriuose, 1949 m. nuteistas 25 metus kalėti lageryje, 1964 m.
paleistas į laisvę, po karo gyveno Latvijoje, Bauskės rajone Skaistkalnės miestelyje. Žr. Arūnas
Bubnys, Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941–1944 m., op. cit., p. 65.
62
V. Korsako 1977-05-12 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b.47746/3, t. 2, l. 35.
57
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pas apylinkių ūkininkus63. Prie duobės grupelėmis vedami žmonės
buvo priverčiami nusirengti iki apatinių rūbų ir išsirikiuoti ant duobės krašto. Senukus, ligonius ir mažus vaikus priveždavo prie duobės vežimu ir įmesdavo dar gyvus. Bejėgių aukų riksmai, sužeistųjų
ir mirštančių dejonės maišėsi su vaikų verksmu. Šiame liudijime minima, kad žudynėse dalyvavę ir kai kurie Onuškio policininkai, paminėtos kelios pavardės64.
Anot K. Čapliko, žudynės prasidėjo ryte, o baigėsi po pietų. Po
to žudikams mieste buvo surengtos vaišės: „<...> tą pačią dieną po
pietų, kuomet šaudymas baigėsi, aš eidamas pro Trakų valgyklą išgirdau girtų vyrų balsus. Dainavo lietuviškai. Prie valgyklos stovėjo
tas pats kariškas autobusas, kurį buvau matęs. Mečinskas su ironija
man, pamenu, pasakė, kad linksminasi žudikai ir kad maistu ir gėrimais juos aprūpino gebitskomisaras“65.
Ta diena minima istorikės dr. L. Narkovič knygoje pacituotuose
Užutrakio dvaro sodybos administratoriaus Micheliso dukros prisiminimuose: „Lietuviai kartu su vokiečiais dalyvavo žudant žydus
Varnikų miške. Ciechovicų kaimo jaunimas užlipo į kadagiais apaugusią kalvą prie ežero pažiūrėti, kas vyksta, nes girdėjosi šaudymas.
Vienas šaulys juos pastebėjo ir paleido seriją jaunimo pusėn. Šaudė
žydus, kurie prieš tai turėjo išsikasti duobes jiems palaidoti. Toje vietoje judėjo žemė...“66
Kaip savo ataskaitoje nurodė žydų žudynėms Lietuvoje vadovavęs SS pulkininkas, 3-ojo operatyvinio būrio vadas K. Jägeris, tą dieną Varnikų miške buvo sušaudyti 1446 žydai: 366 vyrai, 483 moterys
ir 597 vaikai.

Aukų vardai
Niekam iš Trakų miesto žydų bendruomenės nepavyko išsigelbėti ir neliko liudininkų, galinčių papasakoti apie paskutines jos
dienas – konstatuota 1954 metais Tel Avive žydų išeivių išleistoje

Leibo Koniuchovskio archyvas, op. cit., p. 452–453.
Ibid., p. 453, 455.
K. Čapliko 1977-11-30 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47746/3, t. 3, l. 92–94; analogiškas liudijimas užfiksuotas ir 1970-05-19 apklausos protokole, LYA, f. K-1, ap. 46, b. 4910, l. 237–239.
66
Liliana Narkowicz, op. cit., p. 218. Iš lenkų kalbos išvertė A. Kriaučiūnienė.
63
64
65
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knygoje Trakai67. Joje paskelbtas 1941 m. rugsėjo 30 d. Varnikų miške
nužudytų Trakų miestiečių sąrašas, kurio vertimą čia pateikiame68 –
turbūt vienintelis dokumentas, kur nurodytos aukų tapatybės. Sąraše – 297 žmonės, tačiau matyti, kad jis nepilnas, nes nenurodyta
dalis šeimų narių. Tarp nužudytųjų randame ir knygoje Trakai minimus žmones – galima spėti, kad jos leidėjai, emigravę iš miestelio iki
Holokausto, pažinojo aukas asmeniškai ar iš pažįstamų pasakojimų.

Aukų kapas

Žydų žudynių vieta ir kapas, 2009, vasario 11. Nuotrauka Loretos Kazlavickienės, iš Kultūros vertybių registro

Išžudžius žydus, 1941 m. lapkričio 8 d. Trakų apskrities viršininkas nurodė Trakų miesto burmistrui ir valsčių viršaičiams, kad vietos,
kuriose užkastos aukos, turi būti iki lapkričio 13 d. aptvertos 1,2 m
aukščio tvoromis, „kad gyvuliai ir žmonės neprieitų ir tų vietų neklampotų, neardytų bei nežalotų“, o kiekvieno mėnesio 25 d., jei žemė
neįšalusi, užpilamos „kalkėmis ar atitinkamu skiediniu“69. 1942 m.
Troki, op. cit., p. 51.
Ibid., p. 77; žr. p. 126–131.
69
LCVA, f. R-500, ap. 1, b. 4, t. 2, l. 794.
67
68

Bendruomenės sunaikinimas

87

Paminklo žudynių aukoms fragmentas, 2009, vasario 11. Nuotrauka Sebastiano Pammerio, iš Kultūros vertybių registro

gegužės 7 d. Trakų apskrities policijos vadas pranešė jam šių vietų
koordinates ir informavo apie priežiūros darbus70.
Remiantis gyventojų pasakojimais, laikraštyje Trakų žemė paskelbtame straipsnyje teigiama, kad buvusios geležinkelininkų vasarvietės nameliuose, kur prieš žudynes kalėjo pasmerktieji, buvo
rausiami ir verčiami tualetai – „juose mūsų Trakų gyventojai ieškojo
žydų aukso“71. Ten pat rašoma, kad buvo išniekinti mirusiųjų palaikai – „ištisais mėnesiais buvo kasami, knisami kapai ir juose ieškoma
aukso. Tai tęsėsi dešimtmečius…“
Sovietmečiu žudynių vietoje pastatytas betoninis obeliskas, o
1984–1985 m. rekonstruojant kapavietę – ąžuolinė vietinio liaudies
meistro Marijano Misevičiaus sukurta skulptūra. 2008 m. ji buvo sudeginta vandalų, o vėliau atkurta Lietuvos valstybės rūpesčiu.
Varnikų Holokausto vieta ir aukų kapas yra valstybės saugoma
nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros vertybė72. Ant kapą
žyminčių akmeninių memorialinių plokščių jidiš ir lietuvių kalbomis
užrašyta: „Čia buvo praliestas 1446 žydų vaikų, moterų ir vyrų kraujas. Juos 1941 IX 30 žiauriai nužudė nacistai ir jų vietiniai talkininkai.
Tebūnie šventas nekaltai žuvusiųjų atminimas.“
Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 40.
Jolanta Zakarevičiūtė, Irma Stadalnykaitė, Juozas Vercinkevičius, op. cit.
72
Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11288.
70
71
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Gelbėtojo pasakojimas
Onuškio gydytojas M. Kovalskis turbūt yra vienintelis žmogus, kurio išgelbėjimą iš Bernardinų (Lukos) ežero pakrantėje įrengto geto patvirtina kelių liudininkų pasakojimai. Vieną iš jų paliko ne tik šį gelbėjimą organizavęs, bet ir pats fiziškai jame dalyvavęs žmogus – kunigas
N. Švogžlys-Milžinas, kuris nacių okupacijos metais dirbdamas Onuškyje nuo mirties išgelbėjo 14 žmonių, tarp jų ir kelis žydus73. Jau pirmosiomis nacių okupacijos savaitėmis jis bandė išsirūpinti, kad onuškiečių gerbiamas gydytojas gautų neliečiamybės raštą, bet nesėkmingai.
Miestelio žydai buvo suvaryti į sinagogą, kur laikyti kelias dienas, o
tada surikiuoti eilėmis ir lydimi sargybinių su šunimis nuvaryti į Trakus.
Kartu su visais ir M. Kovalskis. Tą pačią naktį kunigas su teisėju Januška
išėjo iš Onuškio į Trakus. Tolesnius įvykius jis aprašė taip:
Trakuose mes susiradom Petrą Žilionį, onuškietį. Jis tenai
buvo sargyboje. Mes pasakėm jam savo norą ir didį žmonišką
reikalą – išgauti iš salos, į kurią buvo suvaryti žydai, Motelį-Motiejų Kovalskį. Sargybinis pagalvojo ir sutiko. Mes per Žilionį
įdavėme raštelį Kovalskiui, kad jis sėstų su sargybiniu valtin ir
plauktų kitan ežero krantan, kur mes jo lauksim. Po kurio laiko Žilionis ir atplukdė mums Kovalskį. Mes visi davėm mirtiną
priesaiką, kad viską laikysim paslaptyje. Naktį įvairiais keliais
išskubėjom Onuškio link. Gydytojas Kovalskis buvo išgelbėtas.74
Informaciją apie žydų gelbėtojus ir išsigelbėjusius asmenis nuo
1992 m. renkantis Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus pateikė
duomenis apie 89 žmones, kurių veiklą gelbstint žydus tuometės
Trakų apskrities teritorijoje (dabartiniuose Trakų ir Kaišiadorių rajonuose bei Elektrėnų savivaldybėje) patvirtina liudijimai ir dokumentai75. Beveik visi apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, o 37
Jad Vašem institutas Jeruzalėje pripažino Pasaulio tautų teisuoliais.

Čia ir toliau informacija iš Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus virtualios parodos Išsigelbėjęs
Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa.
74
Ibid.
75
Žr. Trakų apskrities teritorijoje gyvenusių žydų gelbėtojų sąrašą p. 132–141, kuriame pateikta
informacija pagrįsta Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus ir Jad Vašem instituto duomenimis
apie žydų gelbėtojus.
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Nikodemas Švogžlys-Milžinas (1899–1985) – kunigas, visuomenės veikėjas,
publicistas, istorikas76. Iš Kaišiadorių muziejaus rinkinių

Tarp Pasaulio tautų teisuolių – Andrius Grybauskas, su žmona
Juoganna Kloninių Mijaugonių kaime slapstęs Žasliuose gyvenusią
gydytoją Rivą Trapidienę su trejų metų sūnumi Leibu, už tai suimtas
ir tik per atsitiktinumą likęs gyvas, tą pačią šeimą ir iš Vilniaus geto
N. Švogžlys-Milžinas 1918–1921 m. mokėsi Vilniaus dvasinėje seminarijoje, bet dėl lietuviškos
veiklos iš jos pašalintas 1925 m. baigė Lietuvos universiteto Teologijos-Filosofijos fakulteto Teologijos skyrių. Dirbo Molėtuose, Kaišiadoryse (ten įkūrė muziejų), Kernavėje, Gegužinės kaime (sodino parką, įsteigė muziejėlį, kurio įdomiausius eksponatus atidavė Vytauto Didžiojo karo muziejui), Onuškyje, Kruonyje (1959–1961). Onuškyje karo metais gelbėjo žydus, miestelio bažnyčioje
įrengtoje slėptuvėje 1944 m. slėpė Verutės vardu pakrikštytą žydaitę, parūpino jai padirbtą pasą.
1940 m. Marijampolėje išleistos jo knygos O šventasis Vilniau! (Liaudies reportažai apie Vilnių ir jo
šventoves) ir Vilniaus Aušros vartai. Parašė Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčios istoriją, monografiją
Mūsų Švenčionys, rašė Kaišiadorių vyskupijos istoriją, rinko medžiagą apie Kaišiadorių katedrą. Paliko didžiulį rankraštinį palikimą. 2000 m. už žydų gelbėjimą apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo
kryžiumi (po mirties). Žr. „Švogžlys Nikodemas-Milžinas“, virtuali Kaišiadorių enciklopedija, prieiga:
https://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=%C5%A0vog%C5%BElys_Nikodemas-Mil%C5%BEinas; Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus virtuali paroda Išsigelbėjęs
Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa.
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1943 m. rudenį pabėgusį chemiką, būsimąjį Vilniaus universiteto
docentą Jokūbą Žirinauską slėpę Henrikas ir Marija Mališauskai iš
Sredninkų kaimo, Bronislava ir Vaclovas Morkūnai iš Survelių kaimo, įkalbėję pabėgti iš priverčiamojo darbo stovyklos ir vežimu pas
save parsivežę Verą Rozenšain iš Ašmenos, Stasė ir Vytautas Naginės
iš Semeliškių, nuo 1942 m. iki karo pabaigos savo šeimoje auginę
aštuonmetę žydų mergaitę Cilę Musnickytę, Ona ir Vaclovas Paškauskai bei Stanislovas Krivičius, Klėriškių kaime išgelbėję 13 žydų,
Stanislava ir Pranas Karalevičiai, su savo vaikais Bijūnų kaime slapstę
18 žydų, Cezaris Lučiūnas su vaikais, Mataučiznos (Matukiškių?)
vienkiemyje slėpę 5 žmones.
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus ordinu apdovanoti Zofija ir Aleksandras Mickevičiai, Karališkių kaime kaip savo vaiką auginę, o po
karo įsivaikinę 1941 m. rudenį gimusią ir Danute pavadintą žydų
mergaitę, Juozas ir Leosė Didikai, Kęstučių kaime per visą okupaciją

Žydų mergaitę Cilę Musnickytę savo šeimoje auginę Vytautas ir Stasė Naginės
su sūnumi Algirdu. Semeliškės, 1944–1945. Iš Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus virtualios parodos Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa
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išslapstę onuškietį Mejerį Šinderovskį, Stefanija ir Alfonsas Jakimavičiai, su vaikais Naujalaukio kaime slėpę 1943 m. rudenį iš Vilniaus
geto pabėgusį studentą Jehošua Trigorą (Ovsejų Tregubovą), Michalina Lickūnaitė-Gumbienė, Grabijolų kaime slėpusi 4 žmones, Elena
ir Pranas Radzevičiai bei Scholia ir Juozas Zakarevičiai, Stelmošiškių
ir Ūbiškių kaimuose gelbėję Semeliškėse gyvenusius Berelį ir Lėją
Patašnikus su sūnumi Zalmanu, Jonas ir Elena Sadauskai, Lojaus
kaime slėpę per atsitiktinumą žudynių išvengusias 19 metų Sonią
ir 23 metų Musią Leizeraites, Albertas ir Petronėlė Tamoševičiai iš
Vigodkos kaimo bei netoliese gyvenę Petras ir Felicija Šimkevičiai su
vaikais, slapstę Aukštadvario žydę Chają Faber (Šuster), kurios vyras
su sūnumis buvo sušaudyti Varnikų miške, bei kiti.

Trakų policijai vadovavusio K. Čapliko atsiminimai ir
siuvėjo Mozės Baso likimas
Trakų policijos nuovados viršininku nuo 1941 m. rugpjūčio antros pusės iki 1943 m. vasario dirbęs K. Čaplikas, kuriam pavaldūs
policininkai naktį iš namų išvarytus Trakų žydus suvarė į getą, yra
žinomas kaip vienas iš Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių, dalyvavusių 1918–1921 m. laisvės kovose77, nepriklausomos Lietuvos
policijos tarnautojas, sovietų politinis kalinys, 1948 m. po kankinimų
nuteistas 25 m. pataisos darbų lageryje ir kalintas Sibire bei Mordovijoje iki 1957 m. pabaigos. Po mirties išleistuose ir vėliau kituose
leidiniuose cituotuose jo atsiminimuose78 rašoma, kad jis ne tik atsisakęs įsakyti Trakų policininkams dalyvauti žudynėse, bet ir padėjęs
kelioms aukoms išsigelbėti – tačiau vaidmuo suvarant miestelio žydus į getą nutylėtas79. Tai primena, kad skaityti atsiminimus apie tą

Įrašytas į istoriko dr. Ričardo Čepo sudarytą Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąrašą, paskelbtą Versmės leidyklos interneto svetainėje, prieiga: https://www.versme.lt/sav_cc.htm <žiūrėta 2020-12-30>; K. Čapliko kario savanorio asmens byla, LCVA, f. 930, ap. 3, b. 857; K. Čapliko
apdovanojimo liudijimas Nr. 3775, išduotas 1929 m. spalio 21 d.
78
Kazimieras Čaplikas, Saugojau žmonių gyvybę ir turtą: Laisvės kovų savanorio, policijos valdininko, sovietinių kalėjimų ir lagerių politinio kalinio prisiminimai, Kaunas: Atmintis, 2001. Fragmentas
iš šios knygos perspausdintas 2020 m. išleistoje Benjamino Kondrato knygoje Kūrėjų pėdsakais:
Trakų, Elektrėnų ir Birštono krašte.
79
Suvarymas į getą paminėtas vienu sakiniu: „Karo metu Trakuose, kaip ir kituose Lietuvos miestuose,
žydai vokiečių nurodymu buvo suvaryti į getą, kuris buvo įrengtas gražioje vietoje – ežero pusiasalyje
buvusiuose mediniuose dviaukščiuose vasarnamiuose“. Žr. Kazimieras Čaplikas, op. cit., p. 135.
77
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baisų laiką reikia ypač atsargiai, o šiuo atveju turbūt turime vieną iš
istorijos sulaužytų likimų, kuriame svarbu matyti visas spalvas, nenutylint nei šviesių puslapių, nei tamsos.
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus skyrius, renkantis duomenis apie žydų gelbėtojus, nurodė, kad išsigelbėjusiųjų liudijimais
ar archyviniais dokumentais patvirtintos informacijos apie K. Čapliko pagalbą žydams neturi.
Jis pats aprašė tris atvejus, kai kartu su kitais bandė išgelbėti kelias aukas. Tarp jų – ir jau minėtą onuškietį M. Kovalskį, bet atsiminė
šį epizodą kitaip, nei kunigas N. Švogžlys-Milžinas. Gelbėti gydytoją
paprašę Trakų teisėjas Januška ir tardytojas Balčiūnas, ir tai pavykę
„susisiekus su pačiu geto policijos viršininku“ (K. Čapliko pažįstamu
Aukštadvario policijos viršininku Arlicku): „man paprašius patikimo
sargybinio, jam labai rizikuojant, Kovalskis buvo praleistas pro geto
išėjimą.”80
Panašiai jis išgelbėjęs ir žydės Bunevičienės, pas kurią gyveno
tarnybos Trakuose pradžioje, du sūnus bei vieno iš jų sužadėtinę.
Išėję iš geto, jie slapta atsiuntę raštelį ir pakvietę susitikti. „Juos tris
radau pasislėpusius ant šieno pas vieną karaimą. Visi trys buvo linksmi, dėkojo už išgelbėjimą. Jiems patariau tuoj pasitraukti iš Trakų,
kur nors kaime rasti saugesnę vietą ir pasislėpti. Čia mieste, viešoje
vietoje, gali vėl pakliūti, nukentės ir jų geradaris šeimininkas. Paprašiau, kad jie niekam neprasitartų, kas juos išgelbėjo“, – rašoma atsiminimuose81.
Trečiąją istoriją iš dalies patvirtina archyviniai dokumentai. K.
Čaplikas rašo apskrities viršininko sekretoriaus Brakausko prašymu
išgelbėjęs iš geto dar vieną žydą, bet šis grįžęs gyventi į savo namus
Trakuose. K. Čapliko nusiųstas patikimas policininkas įspėjęs bėglį
pasislėpti saugesnėje vietoje, bet užuot paklausęs jis atėjo į policiją ir pasakė: „Palikau iš šeimos vienas, kur norite mane dėkite“. Tekę
apie tai pranešti apskrities viršininkui P. Mačinskui, kuris pasiūlęs
įsakyti policininkui bėglį nušauti. K. Čaplikas atsakęs, kad jo pavaldiniai žmonių nešaudys, ir radęs kitą išeitį: „Užtrakio82 dvare yra paliktų žydų rudens darbams, mes jį ten pristatysime, tegul sau dirba“83.
Kazimieras Čaplikas, op. cit., p. 139.
Ibid.
Užutrakio pavadinimo forma, naudota to laikotarpio dokumentuose.
83
Ibid., p. 139–140.
80
81
82
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Policininkas Rimkus nuvedęs žydą į Užutrakį ir paėmęs „pakvitavimą
už jo pristatymą“. Tai sužinojęs apskrities saugumo policijos viršininkas Maskvytis įskundęs K. Čapliką gestapo viršininkui ir 1941 m. spalio pabaigoje jiedu su Rimkumi buvo suimti bei daugiau nei mėnesį
kalinti gestapo rūmuose Vilniuje. Žmonai išsirūpinus lietuvių saugumo policijos Vilniaus apygardos viršininko Aleksandro Lileikio užtarimą, gestapas abu paleidęs, parvežęs į Trakus ir K. Čaplikas grįžęs į
ankstesnes pareigas84.
Dalį šio epizodo aplinkybių patvirtina Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomas Trakų apskrities policijos vado Antano Kaziūno 1941 m. spalio 27 d. raštas, kuriame nurodyta, kad Vilniaus srities vokiečių žandarmerijos vadas leitenantas Müleris žodžiu įsakė
atleisti Trakų nuovados viršininką K. Čapliką ir policininką J. Rimkų
iš tarnybos, areštuoti ir aprengtus civiliais rūbais pristatyti į Vilnių
vokiečių saugumo policijos viršininko žinion85.
K. Čaplikas ir J. Rimkus įtarti paslėpę žydo karvę ir neužregistravę
jos burmistro įstaigoje, be to, vietos saugumo policija kaltinusi K.
Čapliką, kad jis „po pabėgimo iš žydų getto prisistačiusį žydų siuvėją Basą slėpęs apie 11 dienų. Per tą laiką Čaplikas, Rimkus ir kt. pas
Basą yra siuvę jiems reikalingus daiktus ir tik vėliau nugabenę jį į
Užtrakio dvarą, žydų darbininkų stovyklon, kame saugumo policija
Basą areštavo.“86
Galima spėti, kad čia paminėtas siuvėjas – tas pats žmogus, kurio trumpą portretą randame 1954 m. Tel Avive išleistoje knygoje
Trakai: Mozė Basas, vienas iš darbščių šios bendruomenės amatininkų87. 1941 m. rugsėjo 30 d. Varnikuose nužudytųjų sąraše įrašyti trys
žmonės ta pačia pavarde: Nachumas, Rachelė ir Rivka88 – galbūt jie
ir buvo išžudyta šeima, kurią, anot K. Čapliko, siuvėjas paminėjo sakydamas, kad nebeturi jėgų slapstytis.

Ibid., p. 142–145.
LCVA, f. R-500, ap. 1, b. 4, l. 707–708.
LCVA, f. R-500, ap. 1, b. 4, l. 708.
87
Žr. p. 50.
88
Žr. 1941 m. rugsėjo 30 d. nužudytų Trakų miesto gyventojų žydų sąrašą, p. 126.
84
85
86
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Žydų turto ir kultūros vertybių
grobstymas bei naikinimas
Trakų apskrities, kaip ir visos Lietuvos, žydų turtas ir kultūros vertybės nacių valdžios nurodymu buvo nusavinti89. Kultūros vertybių
likimu okupuotoje šalyje „rūpinosi“ Alfredo Rozenbergo štabas,
kurio filialai įkurti Vilniuje ir Kaune: vertingiausios žydų knygos,
rankraščiai, muziejiniai eksponatai ir kt. buvo siunčiami į Vokietiją,
o laikyti mažiau vertingais – naikinami, knygos parduodamos popieriaus fabrikui. Provincijos bendruomenių archyvai, bibliotekos ir
sinagogos taip pat buvo suregistruotos ir nusavintos.
Trakų sinagogoje po žudynių buvo sukrauti aukų daiktai90. „Pranešu Tamstai, kad tvarkant žydų suvežtą turtą į sinagogą radau tinkamus policijos tarnybai septynerius kailinius. Iš jų treji yra geltonos
spalvos netraukti ilgumo žemiau kelių, ir keturi kailiai traukti milo
medžiaga ilgumo iki kelio. Prašau parėdymo tuos kailinius išreikalaut policijos tarnautojams, apsivilti einant tarnybon“, – rašė Trakų
nuovados policininkas J. Rimkus 1941 m. spalio 17 d. raporte apskrities policijos vadui91. Sinagoga, esanti Trakų g. Nr. 7, „neužantspauduota, nes ten randasi sukrautas įvairus žydų turtas“, o rabino butas, kuriame „taip pat nerasta jokių kultūrinių gėrybių“, „esant butų
trūkumui“ išnuomotas – 1941 m. lapkričio 20 d. Vilniaus apygardos
komisariniam tarėjui pranešė apskrities viršininkas92.
Tokiais pat makabriškais sandėliais buvo paversti dauguma Trakų apskrities žydų maldos namų, kuriuose sukrautos nužudytųjų
knygos ir daiktai. Valkininkų valsčiaus Deksnių kaimo sinagogoje
apgyvendinti vokiečių kariai, o Vievio ir Žiežmarių sinagogose įkurtos belaisvių stovyklos93. Lentvario sinagogoje rasta 900 žydiškų

Čia ir toliau pastraipoje iš Valentinas Brandišauskas, „Lietuvos žydų turto likimas Antrojo pasaulinio karo metais“, in: Holokaustas Lietuvoje 1941–1944 m., op. cit., p. 473–498; Valentinas Brandišauskas, „Žydų nuosavybės bei turto konfiskavimas ir naikinimas Lietuvoje Antrojo pasaulinio
karo metais“, in: Holokaustas Lietuvoje 1941–1944 m., op. cit., p. 499–510; Arūnas Bubnys, „Alfredo
Rozenbergo operatyvinio štabo veikla Lietuvoje: žydų kultūros vertybių grobimas ir naikinimas“,
in: Holokaustas Lietuvoje 1941–1944 m., op. cit., p. 511–534.
90
Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 40, 102–103 (LCVA, f. R-1548, ap. 1, b. 1, t. 2, l. 751); Valentinas Brandišauskas, „Lietuvos žydų turto likimas Antrojo pasaulinio karo metais“, op. cit., p. 490.
91
LCVA, f. R-500, ap. 1, b. 4, t. 2, l. 549.
92
Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 102–103.
93
Valentinas Brandišauskas, „Lietuvos žydų turto likimas Antrojo pasaulinio karo metais“, op. cit.,
p. 490–491.
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Trakų nuovados policininko J. Rimkaus 1941 m. spalio 17 d. raportas apie
sinagogoje esančius kailinius. Iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo (f. R-500,
ap. 1, b. 4, t. 2, l. 549)
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knygų, Vievio rabinų butuose – religinės literatūros, Aukštadvario
sinagogoje – 130 žydiškų knygų, Rūdiškėse – kulto daiktų, o Žiežmariuose rastos žydiškos knygos suvežtos į miesto viešąją biblioteką94. 1942 m. lapkričio 19 d. Trakų apskrities viršininkas pranešė, kad
jo žinioje buvusios žydų religinės knygos perduotos A. Rozenbergo
štabo darbuotojams95.
Žydų namai ir butai perduoti įvairioms įstaigoms ar išnuomoti
fiziniams asmenims, žemės ūkiuose įkurdinti nauji valdytojai, kilnojamasis turtas pardavinėtas, gautas lėšas pervedant į specialias
apygardos komisarų ir apskričių viršininkų sąskaitas96.
Trakų miesto Vytauto gatvės 6, 8 ir 10 numeriais pažymėtus gyvenamuosius namus, kuriuose anksčiau gyveno žydai, speciali komisija pasiūlė nugriauti kaip „senus ir supuvusius, užstojančius iš
gatvės gražų perspektyvinį vaizdą į ežerą“97.
Po žudynių buvo suregistruoti medicinos įrankių turėję žydų gydytojai: Trakų apskrityje dirbo 15 žydų gydytojų ir dantų gydytojų, 2
felčeriai, akušerė ir dantų technikas – jų įrankiai buvo saugomi valsčių savivaldybėse, perduoti ligoninei, sveikatos punktui, ambulatorijai ar vietos gydytojui98.
Vienas iš dokumentų, iliustruojančių nužudytųjų turto dalybas –
Trakų apskrities pradžios mokyklų inspektoriaus 1941 m. spalio 8 d.
raštas apskrities viršininkui, kuriame nurodyta:
Dauguma pradžios mokyklų neturi stalų, kėdžių, kibirų, dubenių (bliūdų) spiaudyklių ir kitų joms reikalingų daiktų. Taip pat
būtų gera, kad mokyklos būtų aprūpintos rankšluosčiais. Visomis
virš minėtomis priemonėmis, kad ir ne visas mokyklas, dabar
būtų galima aprūpinti. Teko girdėti, kad dabar bus išparduodamas likęs žydų turtas ir visoks inventorius. Prašau Poną Viršininką
stalų, kėdžių, kibirų ir kito mokykloms reikalingo inventoriaus neleisti iš varžytinių parduoti, bet jį paskirti pradžios mokykloms99.
Arūnas Bubnys, „Alfredo Rozenbergo operatyvinio štabo veikla Lietuvoje: žydų kultūros vertybių grobimas ir naikinimas“, op. cit., p. 521.
95
Ibid.
96
Valentinas Brandišauskas, „Lietuvos žydų turto likimas Antrojo pasaulinio karo metais“, op. cit.;
Valentinas Brandišauskas, „Žydų nuosavybės bei turto konfiskavimas ir naikinimas Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais“, op. cit., p. 499–509.
97
Valentinas Brandišauskas,„Lietuvos žydų turto likimas Antrojo pasaulinio karo metais“, op. cit., p. 478.
98
Ibid., p. 482–483.
99
LCVA, f. R-500, ap. 1, b. 4, t. 2, l. 610.
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Dalis turto išgrobstyta dar žudynių metu ir netrukus po jų: žydų
namų plėšikai siautėjo Žasliuose, „žydų viešpačiu“ vadintas Aleksas
Mackevičius egzekucijos vietoje Strošiūnų šile atiminėjo iš Žiežmarių žydų moterų pinigus ir vertingus daiktus, Semeliškių policijos
viršininku paskirtas buvęs Trakų mašinų technikos stoties buhalteris
Andrius Adukonis iš aukų, suvarytų į getą, atiminėjo pinigus, brangenybes ir rūbus, o po žudynių, anot vietinių gyventojų, pasisavino
vertingesnius daiktus, ir t. t.100

Prievartinio darbo stovyklos Trakų apskrityje
1941 m. rugpjūčio 21 d. apskričių viršininkams buvo perduotas Vilniaus apygardos komisaro H. Wulffo įsakymas parinkti vietas
žydų darbo stovykloms, į kurias paimti 17–60 metų amžiaus žydai
tvarkytų kelius, atliktų melioracijos bei kitus darbus, ir iki rugsėjo
pradžios pateikti šių stovyklų projektus101.
Trakų apskrityje iki 1944 m. veikė šešios prievartinio darbo stovyklos – Vievio, Žiežmarių, Kiemelių (Kaišiadorių), Mijaugonių, Užtrakio ir Vokės – kuriose galėjo būti sunaikinta apie pustrečio tūkst. Lietuvos ir Baltarusijos žydų102. Po žudynių išlikusių vietinių gyventojų
jose buvo mažuma, o iš Vilniaus, Kauno ir dabartinės šiaurės Baltarusijos (buvusios Lietuvos administracinėse ribose) atvežti žydai dirbo
okupacinei valdžiai reikalingus darbus: tiesė kelią Vilnius-Kaunas,
ruošė medieną, kasė durpes, taisė geležinkelį ir kt.103. Šių vokiečių
žinioje buvusių stovyklų prižiūrėtojai dažniausiai buvo vietos lietuviai. Žmonės jose mirdavo nuo bado, alinančio darbo, ligų protrūkių
ir smurto. Didesnėse stovyklose dirbo po kelis šimtus žmonių (pvz.,
Vievio stovykloje 1942 m. gegužę – 700 žydų, Žiežmarių stovykloje
1943 m. – 1000), bet jie dažnai keitėsi – nepajėgūs dirbti būdavo
atrenkami periodiškai vykdytose atrankose ir išvežami sušaudyti
į Panerius, o į jų vietą atveždavo naujus. Iš Vievio į Panerius buvo
nutiestas 45 kilometrų ilgio siauras geležinkelis, kuriuo žydai vežti į
žudynių vietą. Likvidavus šias stovyklas, 1943 m. pabaigoje – 1944
Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 24–26, 29, 31–33.
LCVA, f. R-500, ap. 1, b. 4, t. 1, l. 191.
Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 9.
103
Čia ir toliau pastraipoje informacija iš Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 15, 62–72.
100
101
102
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m. pradžioje dalis jų darbininkų sušaudyta Paneriuose ir Kauno IX
forte, o dalies nežinia kur išvežtų žmonių likimas nežinomas.

Holokausto aukų liudijimai apie prievartinio darbo
stovyklą Užutrakyje
Atsakydamas į nurodymą patikrinti, ar apskrities dvaruose
nėra slepiamų žydų, Trakų policijos nuovados viršininkas 1941 m.
lapkričio 5 d. pranešė apskrities viršininkui, kad Užtrakio dvare yra
23 žydai, bet jie nėra slepiami, o, dvaro administracijos teigimu, „iš
Vilniaus kokios tai vokiečių komendantūros prisiųsti darbams“104.
Istorikai nurodo, kad buvusiame grafų Tiškevičių dvare 1941 m. rugpjūčio pradžioje buvo įsteigta vokiečių agrarinei bendrijai Ostland
pavaldi prievartinio darbo stovykla, kurioje 1942 m. gegužę per gyventojų surašymą užregistruotas 21 žydas (13 vyrų ir 8 moterys), o
tų pačių metų liepą dirbo 23 žydai – visi iš Vilniaus geto105.
Šią stovyklą prisiminė Užutrakyje dirbusios sodininkės Pleskačevskos dukra, kurios atsiminimus savo knygoje cituoja istorikė dr.
L. Narkovič: „O karo metais vadinamuosiuose „mažuosiuose rūmuose“ vokiečiai įkūrė žydų getą. Greitai juos išnaikino Trakų žemėse...
Užutrakis buvo vokiečių materialinės bazės filialas. Čia augintos
daržovės ir vaisiai buvo gabenami į frontą“106. Čia paminėti „mažieji
rūmai“ – Galvės ežero pakrantėje stovėjęs medinis dvarelis, kuriame
grafai Tiškevičiai gyveno, kol buvo statomi architekto Juzefo Huso
suprojektuoti rūmai107.
Daugiau konkrečių aplinkybių apie stovyklą sužinome iš Holokausto aukų liudijimų ir spaudai juos parengusių tyrėjų komentarų.
1954 m. Johanesburge žydų išeivių išleistoje knygoje apie Lenkijos
Chelmo miesto bendruomenę108 paskelbti žydų literatūros tyrinėtojo

LCVA, f. R-500, ap. 1, b. 4, t. 2, l. 583.
Neringa Latvytė-Gustaitienė, op. cit., p. 72.
106
Liliana Narkowicz, op. cit., p. 216. Iš lenkų kalbos išvertė A. Kriaučiūnienė.
107
Sovietmečiu pastatas buvo smarkiai pakeistas ir nuniokotas, šiuo metu restauruojamas.
108
Yisker-bukh Chelm, ed. M. Bakalczuk, Johannesburg, 1954, skaitmeninė kopija Niujorko viešosios bib
liotekos interneto svetainėje: https://digitalcollections.nypl.org/items/dc2d9bf0-6498-0133-0d3300505686d14e#/?uuid=dd228210-6498-0133-1d2c-00505686d14e. Projektų JewishGen ir Yizkor
Book rengėjų iniciatyva internete paskelbtas angliškas knygos vertimas: Commemoration Book
Chelm, prieiga: https://www.jewishgen.org/yizkor/chelm/Chelm.html\ <žiūrėta 2020-12-21>.
104
105
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ir rašytojo, YIVO žydų mokslinių tyrimų instituto109 bendradarbio
Abraomo Aizeno (1909–1958)110 atsiminimai apie žmogų, kartu su
juo kalėjusį Užutrakyje – iš Chelmo kilusį YIVO instituto bibliotekos
ir archyvo darbuotoją, žydų raštijos palikimo ir tautosakos rinkėją
bei tyrinėtoją Mozę Lererį. A. Aizenas prisimena stovyklos prižiūrėtojų patyčias iš nusilpusio mokslininko, sunkų darbą ir kaliniams
padėti bandžiusį Trakų kunigą:
1941 ir 1942 metais kartu su Lereriu dirbome Užutrakio koncentracijos stovykloje netoli Lentvario. Čia aiškiai pajutau, kad
viską permąstęs jis susitaikė su mirtimi. Būdamas vos daugiau
nei penkiasdešimties, atrodė sunkiai sergantis senukas, sukumpęs, užgesusiomis akimis, įkritusiais skruostais. Pajutę rezignaciją, niekšai ėmė tyčiotis. Ašaros kyla gerkle, kai prisimenu,
kaip ant sulinkusių jo pečių tyčia užversdavo sunkią naštą. Visi

Mozė Lereris. Iš Commemoration Book Chelm

YIVO žydų mokslinių tyrimų institutas, įsteigtas Vilniuje 1925 m. ir veikęs Lietuvoje iki 1940 m.,
tuo metu buvo didžiausias pasaulyje jidiš mokslinių tyrimų centras, tyręs ir rinkęs medžiagą apie
Rytų Europos žydų gyvenimą, kultūrą, literatūrą, kalbą ir istoriją.
110
Trumpą biografiją žr. internetiniame žinyne Yiddish Leksikon, prieiga internete: http://yleksikon.blogspot.com/2014/06/avrom-abraham-ayzen-ajzen.html <žiūrėta 2020-12-21>.
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stengėmės padėti, o kai jam tekdavo darbas prie durpių ar prekių iškrovimo, jaunesni mūsiškiai stodavo į jo vietą. Jautėsi labai
dėkingas ir pro neviltį pasijuto švelnumas mums, noras paguosti ir pralinksminti. Ši meilė pakeitė jo charakterį ir ideologines
nuostatas. Buvo įsitikinęs komunistas, bet tapo pakantus tikėjimui ir dalyvaudavo visuose mūsų religiniuose susirinkimuose.
Nervingumą lyg mostelėjus burtų lazdele pakeitė supratingumas, tėviškas rūpestis stovyklos draugais ir net viltis. Atsimenu
jo susižavėjimą Trakų kunigu Tiška (vokiečių vėliau nušautu111),
kuris mano dėka susidraugavo su dirbusiais stovykloje, perspėdavo apie mums gresiančius pavojus ir užsukdavo pasimokyti
hebrajų kalbos. Iš pradžių Lereris nuogąstavo dėl pašaliečio kunigo, bet kai visi įsitikinome Tiškos nuoširdumu ir žmogiškumu,
atgijo. „Regis, šioje žemėje dar liko dorų nežydų. O jei taip, tai ne
viskas prarasta!“, – sakė. 112
Čia paminėtas kunigas – turbūt Stanislovas Adalbertas Tiška, gimęs 1915 m. Centrinėje Lenkijoje, Vloclaveko apskrityje, Trakuose
dirbęs nuo 1941 m. gegužės 6 d., 1944 m. liepą perkeltas vikaru į
Paberžę, o 1945 m. vasarį – vikaru į Adutiškį113.
A. Aizeno atsiminimuose rašoma, kad 1942 m. išsiuntus Užutrakyje dirbusius žydus „atgal į Vilnių“, M. Lereris tapo vienu iš Chaiklo
Lunskio114 pagalbininkų geto bibliotekoje, o 1943 m. rugsėjį likviduojant getą pateko tarp kalinių, išsiųstų į koncentracijos stovyklas
Estijoje. Kaip nurodyta Meiro Slivkino liudijime, kurį 1945 m. užrašė
poetas, Vilniaus gete veikusios žydų kultūros paveldą gelbėjusios
„popieriaus brigados“ narys Šmerelis (Šmerkė) Kačerginskis (1908–
1954), M. Lereris mirė susirgęs 1944 m. koncentracijos stovykloje prie Narvos miesto, o paskutinėmis dienomis jį slaugė vienas iš

Šis teiginys turbūt klaidingas, žr. toliau pateiktą informaciją apie šį kunigą.
Commemoration Book Chelm, op. cit., p. 313–314. Iš anglų kalbos išvertė R. Kalinauskaitė.
113
Šie duomenys iš archyvinių dokumentų pateikti 2010 m. internete paskelbtame straipsnyje,
žr. Vytautas Valentinas Česnulis, „Trakų prefektas kun. Kazimieras Pukėnas“, Voruta.lt, prieiga internete: http://www.voruta.lt/traku-prefektas-kun-kazimieras-pukenas/ <žiūrėta 2020-12-17>.
114
Strašuno bibliotekoje dirbęs Chaiklas Lunskis (apie 1881–1942/1943) gete talkino vadinamajai „popieriaus brigadai“, slėpusiai šioje bibliotekoje sukauptas knygas ir rankraščius nuo nacių,
siųsdavusių vertingiausius rašytinio žydų paveldo objektus į Vokietiją ir naikinusių knygas, kurių
nelaikė vertingomis. Žr. Lara Lempertienė, „Strašuno bibliotekos žmonės ir knygos“, Knygotyra,
2017, Nr. 69, p. 279–283, prieiga internete: https://doi.org/10.15388/kn.v69i0.10966 <žiūrėta
2021-08-21>.
111
112
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pirmųjų YIVO instituto vadovų Zeligas Kalmanovičius (1885–1944),
ten pat miręs po kelių savaičių115.
Užutrakyje veikusi prievartinio darbo stovykla minima ir prieš
karą Varšuvoje bibliotekininku dirbusio, vėliau Vilniaus gete kalėjusio ir geto bibliotekai vadovavusio, 1944 m. rugsėjį koncentracijos
stovykloje Estijoje nužudyto bibliografo ir literato Hermano Kruko
(1897–1944) dienoraštyje, kuris 1961 m. išleistas jidiš, 2002 m. – anglų, o 2004 m. – lietuvių kalba.
Duomenis apie Užutrakį pateikė knygos rengėjai, išnašoje aiškindami 1942 m. rugpjūčio 25 d. įraše H. Kruko paminėtą trijų Vilniaus geto gyventojų sulaikymą – jie su geto vadovybės žinia pabandė nuvykti išsiaiškinti Užutrakyje veikiančios stovyklos sąlygas,
bet pakeliui buvo sugauti ir įkalinti iš pradžių Trakuose, o vėliau
Vievyje. Knygos leidėjai paaiškino, kad buvusiame grafų Tiškevičių
dvare Užutrakyje 1941 m. rugpjūčio pradžioje buvo įsteigta darbo
stovykla, į kurią Vilniaus žydai buvo siunčiami likus mėnesiui iki geto
įsteigimo. Stovykla priklausė vokiečių Ostlando žemės ūkio susivienijimui, joje buvo dirbami žemės ūkio darbai ir kasamos durpės. Be
dr. A. Aizeno ir M. Lererio, minimi ten dirbę žydų akademinės gimnazijos matematikos mokytojas Lubockis, advokatas Gutmolis, muzikantas Lichtmacheris116.
1943 m. sausio 10 d. įraše H. Krukas paminėjo Užutrakio darbo
stovyklai skirtą kilnojamąją biblioteką – deja, išsamesnis aprašymas
neišliko, nes ilgai slapstyto dienoraščio puslapiai toje vietoje buvo
sugadinti ir tyrėjams nepavyko perskaityti viso tos dienos įrašo117.
Užutrakio stovykla paminėta ir 2010 m. Jeruzalėje išleistoje Holokaustą išgyvenusio bei Vilniaus geto istoriją nuo jo įsteigimo iki
sunaikinimo aprašiusio politiko ir rašytojo Mendelio Balberišskio
(1894–1966) knygoje:
Vilniuje veikiantis komitetas118 pradėjo gauti iš aplinkinių
vietovių – Kenos, Užutrakio, Czarna Gora119 ir Baltosios Vokės
Commemoration Book Chelm, op. cit., p. 316.
Herman Kruk, Paskutinės Lietuvos Jeruzalės dienos: Vilniaus geto ir stovyklų kronikos, 1939–1944,
Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2004, p. 348–349.
117
Ibid., p. 458.
118
1941 m. vasarą nacių valdžios reikalavimu sudarytas žydų komitetas, per kurį, kaip rašo M.
Balberišskis, iš ankstesnių tarnybų atleisti žydai buvo paskirstomi į darbus.
119
Galbūt klaidingai uždarytas Juodšilių pavadinimas, lenkiškai Czarny Bór.
115
116
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– reikalavimus atsiųsti darbininkų žydų. Šiose vietose žydai
buvo įdarbinami kasti durpes. Pirmosiomis savaitėmis sąlygos
buvo pakenčiamos, bet darbas labai sunkus. Miesto jaunuoliai, niekad nematę durpių, noriai priimdavo pasiūlymą, tikėdamiesi užsidirbti pragyvenimui ir išvengti dideliame mieste
laukiančių kančių. Neatsisakydavo ir vėliau, patyrę, kaip sunku dirbti pelkėse, iki pusės nuogam, kai darbo diena trunka
nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Moterys taip pat imdavosi šių
sunkių darbų. Beliko žavėtis visų jų kantrybe. Per itin trumpą
laiką tapę įgudusiais specialistais, prisitaikydavo prie sekinančio darbo ir kentė, tikėdamiesi geresnės ateities. Darbas
provincijoje turėjo tam tikrų privalumų. Mažesniuose miesteliuose buvo daug lengviau gauti maisto, nusiperkant iš vietos
gyventojų. Žinoma, tai buvo nelegalu ir daug jaunų žydų sumokėjo savo gyvybėmis, bet ši prekyba tęsėsi – rinktis nebuvo
iš ko. Bendravimas su vietiniais reiškė prasimaitinimą ne tik
jiems patiems, bet ir likusiems mieste.120
Šie liudijimai atveria svarbų, bet Lietuvos visuomenei iki šiol
mažai žinotą Užutrakio, garsėjančio žymiojo kraštovaizdžio architekto Eduardo Fransua Andrė suprojektuotu ir sėkmingai atkuriamu parku, istorijos puslapį. Trakų istorinio nacionalinio parko
direkcijos prašymu 2021 m. Kultūros paveldo departamentas papildė Užutrakio dvaro sodybos duomenis Kultūros vertybių registre informacija apie nacių okupacijos metais čia veikusią prievartinio darbo stovyklą.

120
Mendel Balberyszski, Stronger Than Iron: The Destruction of Vilna Jewry, 1941–1945: an
Eyewitness Account, Jerusalem: Gefen Publishing House, 2010, p. 43. Iš anglų kalbos išvertė
R. Kalinauskaitė.
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SINAGOGA
Kokia buvo pirmoji, 1533 m. Lietuvos Metrikoje paminėta Trakų sinagoga, galime tik spėlioti, o apie paskutiniąją žinome daug daugiau.

Nuotraukos, 1966 m. prieš nugriaunant buvusią Trakų sinagogą padarytos
architekto St. Mikulionio – vieninteliai šiuo metu žinomi aiškūs ir detalūs jos
atvaizdai. Iš Vilniaus regioninio valstybės archyvo1

Buvusi Trakų sinagoga prieš nugriovimą, 1966. Nuotrauka St. Mikulionio

1

Ši ir kitos St. Mikulionio nuotraukos iš f. 1019, ap. 11, b. 4066.
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Ši įspūdinga medinė sinagoga greičiausiai buvo pastatyta apie
1862–63 m. žydų tankiai gyventoje Trakų dalyje2 – maždaug ten, kur
dabar yra Trakų rajono savivaldybė ir šalia esantys garažai – ir išstovėjo daugiau nei 100 metų, pergyvendama išžudytą bendruomenę.

Buvusi Trakų sinagoga prieš nugriovimą, 1966. Nuotrauka St. Mikulionio

Buvusi Trakų sinagoga prieš nugriovimą, 1966. Nuotrauka St. Mikulionio

Algirdas Baliulis, Stanislovas Mikulionis, Algimantas Miškinis, op. cit., p. 183; apie sinagogos vietos nustatymą žr. p. 14–17.

2

Sinagoga
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Kaip pažymėta knygoje Trakų miestas ir pilys, gabaritų, tūrio ir
formų analogijos su kitų Lietuvos miestelių sinagogomis – Dotnuvos, Sedos, Valkininkų, Šiaulėnų ir kt. – leidžia manyti, kad 1966 m.
nufotografuota paskutinioji Trakų sinagoga yra tas pats pastatas,
kuris buvo pastatytas apie 1862–63 m. – nors tikslių žinių apie tai
nėra3. Apie jo architektūrą rašoma:
Tai buvo gana monumentalus, didesnis už gretimus gyvenamuosius namus, stačiakampio plano medinis statinys
su nedideliu įėjimo priestatu ir aukštu keturšlaičiu stogu. Fasadai konstrukcijos sumetimais buvo sutvirtinti tam tikrais
tarpais išdėstytais statramsčiais; kiekvienoje dalyje tarp
statramsčių buvo langas su lėkšta arka. Pastato šiaurės vakarų dalyje, kur buvo balkonas moterims, o pirmojo aukšto
patalpos – žemesnės, buvo dvi eilės langų. Sinagoga uždarė
Trakų gatvės perspektyvą, gerai derinosi prie gretimų namų,
bet miesto panoramoje ir centre turėjo tik lokalinio akcento
reikšmę.4
St. Mikulionio nuotraukos padėjo 2020 m. architektui Aurimui
Širviui kompiuterine grafika parengti erdvinius sinagogos vaizdus5,
leidžiančius geriau įsivaizduoti šį pastatą, kadaise buvusį svarbia istorinio miestovaizdžio dalimi.

Architekto A. Širvio sukurto virtualaus Trakų sinagogos modelio vaizdai. Iš
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos archyvo

Algirdas Baliulis, Stanislovas Mikulionis, Algimantas Miškinis, op. cit., p. 183.
Ibid.
Architektas A. Širvys ir jo suburta komanda yra parengę ir unikalių medinių Alantos, Jurbarko,
Kaltinėnų, Kurklių, Pakruojo, Sedos, Šaukėnų, Valkininkų, Vilkaviškio, Žiežmarių, Rokiškio, Kražių,
Tirkšlių, Molėtų, Dusetų, Merkinės, Dubingių sinagogų rekonstrukcinius 3D vaizdus bei brėžinius,
atkurdami buvusią pastatų architektūrą ir dekoro elementus.

3
4
5
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Apie sinagogą – papuoštą didžiule spindinčia žalvarine Chanukos menora6, kokią išgalėdavo įsigyti retas provincijos miestelis, su
pirmajame aukšte veikusia mokykla vargšų vaikams ir erdviame kieme pastatytu rabino namu – rašoma ir 1954 m. Tel Avive išleistoje
knygoje Trakai7.

Apsnigtas sinagogos stogas ir bažnyčia žiemą. Iš 1954 m. Tel Avive išleistos
knygos Trakai

Kaip ir kitur Lietuvoje, maldos namai buvo bendruomenės gyvenimo centras. Sinagoga stovėjusi negrįstoje gatvelėje, net po menkiausio lietaus virsdavusioje liūnu, ir kaip dauguma miestelio namų
buvo pastatyta iš medinių rąstų, tik iš išorės uždengta dažytomis
lentomis, kurių spalvą laikas išblukinęs neatpažįstamai. Apatinis
aukštas buvo skirtas vyrams, o viršutinis – moterų galerija. Tame pačiame pastate buvo ir štiblas8, ir kol vienas minjanas meldėsi sinagogoje, antrasis rinkdavosi štible – jį sudarydavo pristigusieji kantrybės

Menora, vadinama vienu iš svarbiausių judaizmo simbolių – septynšakė žvakidė, o per Chanuką
įžiebiama speciali aštuonšakė žvakidė, vadinama chanukija, turinti dar ir pagalbinę žvakę, vadinamą šamašu. Pirmąją šventės dieną uždegamas žvakidės viduryje esantis šamašas ir pirmoji
žvakė, po to kasdien uždegama viena žvake daugiau, kol aštuntąją įžiebiamos visos devynios. Tai
primena Dievo padarytą stebuklą, kai atsikovojus Jeruzalės šventyklą joje buvo likęs tik vienas
indas aliejaus, skirto įžiebti šventyklos menorai, ir jo galėjo užtekti tik vienai dienai, bet menora
degė aštuonias.
7
Toliau šiame skyrelyje remiamasi informacija iš Troki, op cit., p. 31–32.
8
Štiblas – nedidelė patalpa bendruomenei melstis, maža sinagoga.
6
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klausytis į Trakus užsukusio kantoriaus giedojimo ar keliaujančio pamokslininko pamokslo. Be to, sinagogoje buvo prieangis, kur skaitant Torą ir pamaldų metu šeimų galvos kartais susiburdavę aptarti
kasdienių reikalų – nors toks elgesys buvęs draudžiamas. Ypač daug
žmonių ten susirinkdavę Jom Kipuro išvakarėse, kai visų labdaringų draugijų gabajai susėsdavo prie savo taupyklių ir po popiečio
maldos išeinantys maldininkai praeidami turėdavo sumokėti tais
metais pažadėtus įnašus – kas dvi savaites mokamą nustatyto dydžio rinkliavą ar užmokestį už pašaukimą skaityti Torą. Prie pietinės
sinagogos sienos, šalia didelio dekoruoto skydo, ant kurio surašytas Dievo–Izraelio tautos išvaduotojo laiminimas, stovėjo didžiulė
spindinti žalvarinė Chanukos menora su liūtais ir ereliais papuoštu
šamašu9.
Sinagogos pirmajame aukšte viename kambaryje veikė mokykla, skirta vargšų vaikams, kurių tėvai neįstengdavo sumokėti mokytojui, o neturtingi pakeleiviai ten pat galėjo apsistoti nakvynei.
Erdviame sinagogos kieme stovėjo rabino namas – naujas, geras, pastatytas specialiai Trakuose tarnavusiam rabinui Nachumui
Grinhauzui, kuris pasižymėjęs kaip puikus Toros žinovas, buvęs
malonios išvaizdos ir vertas tarnauti didesniame mieste, bet karjerai sutrukdžiusios sionistinės pažiūros. Jis buvęs tarp pagrindinių rabino Reineso – vieno iš Mizrachi partijos įkūrėjų, Ketvirtojo
sionistų kongreso delegato10 – padėjėjų, o sionistiniai įsitikinimai
anuomet laikyti rabino trūkumu. Todėl likęs tarnauti Trakuose, o
miestiečiai, vertindami jiems tekusią laimę, pastatę namą. Kaip rašoma žydų bendruomenių enciklopedijoje, Nachumas Grinhauzas
mirė 1914 m.11
Šaltiniuose minimi dar keli Trakuose dirbę rabinai: Cvi Hiršas
Salantas, Samuelio Salanto (Salanterio) tėvas, buvo rabinu XIX a.
pirmojoje pusėje, Meiro Helerio darbo laikotarpis nenurodytas, o
Benjaminas Fridmanas 1865–1870 m. dirbo Trakuose, vėliau – Antakalnyje Vilniuje12. Paskutiniuoju bendruomenės rabinu buvo lemta

Šamašas (nuo hebrajų kalbos žodžio, reiškiančio tarną) – pagalbinė žvakė, kuria per Chanuką
uždegamos kitos aštuonios chanukijos žvakės.
Kalbama apie Izaoką Jokūbą Reinesą, 1902 m. Vilniuje įkūrusį religinį sionizmo judėjimą Mizrachi. Minimas sionistų kongresas vyko 1900 m. Londone.
11
Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish Communities, Poland, op. cit., p. 359.
12
Ibid.; Milda Jakulytė-Vasil, „Trakų žydų istorija“, op. cit.
9

10
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tapti nuo 1920 ar 1921 m. dirbusiam Cvi Arjė Parcovičiui, kurio
pavardę randame 1941 m. rugsėjo 30 d. Varnikų miške išžudytų Trakų miestiečių žydų sąraše13.
Knygoje Trakai prisimenama, kad sinagogoje tarnavę ir du šamesai14 – vyresnysis ir jo padėjėjas, bet mirus paskutiniajam padėjėjui, kitas nebebuvęs paskirtas ir šias pareigas už priedą prie menkos
algos perėmė jaunas ir energingas vyresnysis šamesas Cvi Hiršas
Šubinas15, visų vadintas šamesu Hiršu. Kaip ir chazanas16 Menachemas Mendelis Poralinskis, jis kiekvieną penktadienį praeidavęs pro
bendruomenės narių namus ir susirinkdavęs iš visų smulkias monetas – kassavaitinį mokestį. Suma susidarydavusi itin kukli, todėl
bendruomenė skyrė šamesui sinagogoje įrengtą būstą, perduodamą kartu su šiomis pareigomis.
Paskutiniaisiais bendruomenės gyvavimo metais sinagogos kieme, kur stovėjo rabino namas, buvusi pastatyta ir žydų mokykla.

1935 m. pastatytos mokyklos atidarymas. Iš 1954 m. Tel Avive išleistos knygos
Trakai

Troki, op. cit. p. 31, 77; Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish Communities, Poland, op. cit., p.
360; žr. 1941 m. rugsėjo 30 d. nužudytų Trakų miesto gyventojų žydų sąrašą p. 130.
Šamesas (nuo hebr. shamash – patarnautojas) – sinagogos sargas ir pagalbininkas.
15
Žmogus tokiu asmenvardžiu įrašytas 1941 m. rugsėjo 30 d. Varnikų miške nužudytų Trakų miesto gyventojų žydų sąraše, žr. p. 131.
16
Chazanas arba kantorius – pamaldų vedėjas sinagogoje, liturginis giedotojas.
13

14
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Paskutinės Trakų sinagogos likimas – prieš žydus
nukreiptos sovietų politikos liudijimas
Jau minėjome, kad nacių okupacijos metais sinagoga buvo paversta iš žydų atimtų daiktų sandėliu17. Sovietinės reokupacijos pradžioje, kaip prisimena karaimė Raisa Kobecka, kurios tėvų namas
stovėjo netoliese, buvusiuose žydų maldos namuose veikė Lietkoopsąjungos sandėlis. O nugriovė pastatą tik 1966 m. – praėjus ketvirčiui amžiaus po bendruomenės sunaikinimo. Tokį Trakų sinagogos
likimą galime suvokti kaip vieną iš liudijimų, kaip sovietų režimas
naikino su žydais susijusią atmintį.

Buvusi Trakų sinagoga prieš nugriovimą, 1966. Nuotrauka St. Mikulionio18

Žr. p. 95.
Ši ir kitos St. Mikulionio nuotraukos – iš Vilniaus regioninio valstybės archyvo (f. 1019, ap. 11,
b. 4066).

17
18
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Buvusi Trakų sinagoga prieš nugriovimą, 1966. Nuotrauka St. Mikulionio

Buvusi Trakų sinagoga prieš nugriovimą, 1966. Nuotrauka St. Mikulionio

Sinagoga

111

Tiksliai nėra žinoma, kodėl sinagoga buvo nugriauta. 1969 m.
parengtuose Trakų senamiesčio rekonstrukcijos projektiniuose pasiūlymuose parašyta, jog tai įvykę „per nesusipratimą“19, o R. Kobecka
prisimena, kad tuo pat metu toje vietoje nugriauta ir daugiau namų –
jų vietoje pastatytas sovietinis kvartalas. Architektas St. Mikulionis
sinagogos nugriovimą pavadino tuomečių rajono vadovų inicijuotu
vandalizmo aktu, bet plačiau šio teiginio nepaaiškino20.
Šiuo atveju verta turėti omenyje ideologinį kontekstą – ne tik
agresyvų ateizmą išpažinusio sovietų režimo kovą su religija ir vandališką elgesį su įvairių konfesijų maldos namais, bet ir istoriko dr.
J. Stončiaus darbuose atskleistą šio režimo politiką žydų atžvilgiu.
Sovietmečiu buvo brutaliai retušuojama Holokausto atmintis, vengiant išskirti žydus kaip tikslinį nacių genocidinės politikos taikinį ir
teigiant, kad nukentėjo „taikūs tarybiniai piliečiai“, netrukus po karo
pradėta antisemitinė propaganda su kampanijomis prieš „gydytojus kenkėjus“ ir „tarybinį turtą“ grobstančius „imperializmo agentus“
sionistus, be to, siekta nutautinti žydus, trinant etninio, nacionalinio
ar religinio identiteto elementus21.
Ne atsitiktinai ir Vilniaus Didžioji sinagoga, išlikusi per Antrąjį pasaulinį karą ir nacių okupaciją, buvo nugriauta 1955–1957 m.
„Sienos po karo dar stovėjo, tačiau sovietai nusprendė ją tiesiog nugriauti, o ne išsaugoti. Manau, kad jie baiminosi, jog sinagoga taps
religinio atgimimo simboliu, nes jie nebuvo tuo metu suinteresuoti
religiniu atgimimu“, – žurnalistams sakė JAV Hartfordo universiteto
profesorius Richardas Freundas, kartu su kitais JAV ir Izraelio archeologais tyrinėjęs Didžiosios sinagogos liekanas22.

V. Dvariškis, G. Gailiušis, S. Mikulionis, „Trakų senamiesčio rekonstrukcijos projektiniai pasiūlymai“, Vilnius, 1989 m. (Kultūros paveldo centro archyvas, f. 5).
Stanislovas Mikulionis, Trakų Šv. Mikalojaus Vyskupo bažnyčios ir bernardinų vienuolyno statybų istorija, in: Vilniaus dailės akademijos darbai, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1993, t. 1, p. 10.
21
Justas Stončius, „Antisemitizmas sovietinėje Lietuvoje 1944–1990 metais“ [daktaro disertacijos
santrauka], Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2018, prieiga internete: http://briai.ku.lt/downloads/
Stoncius_Justas.pdf <žiūrėta 2020-12-15>; Justas Stončius, „Antisemitizmo raida sovietinėje Lietuvoje 1948–1953 metais“, Darbai ir dienos, 2017, Nr. 68, prieiga internete: https://www.vdu.lt/cris/
bitstream/20.500.12259/35567/1/ISSN2335-8769_2017_N_68.PG_41-67.pdf <žiūrėta 2020-12-15>;
Paulius Gritėnas, „Antisemitizmas Lietuvoje: kaip neapykanta žydams buvo kurstoma sovietmečiu?“
[interviu su J. Stončiumi], 15min.lt, 2019-01-27, prieiga internete: https://www.15min.lt/naujiena/
aktualu/istorija/antisemitizmas-lietuvoje-kaip-neapykanta-zydams-buvo-kurstoma-sovietmeciu-582-1091330?copied <žiūrėta 2020-12-15>.
22
„Vilniaus Didžioji sinagoga žydams buvo tokia svarbi kaip katalikams Vatikanas“ [BNS pranešimas], lrt.lt, 2016-06-22, prieiga internete: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/140681/vilniausdidzioji-sinagoga-zydams-buvo-tokia-svarbi-kaip-katalikams-vatikanas <žiūrėta 2021-08-21>.
19

20
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Nugriautos sinagogos vietoje sovietmečiu pastatyti garažai. Nuotrauka
Arūno Baltėno

Vienas iš faktų, parodančių sovietų diegtą požiūrį į žydų religiją
ir jų maldos namus – tai, kad sinagogos, vaizduotos kaip antisovietinės veiklos centrai, tapo propagandine kliše aprašant XX a. 7-ojo dešimtmečio pradžioje Sovietų Sąjungoje iškeltas „valiutos spekuliantų“ bylas23. Daugiau nei pusė mirties bausme jose nuteistų žmonių
buvo piliečiai, sieti su žydų kilme. „Lvovo sinagoga buvo vaizduojama kaip neteisėtų sandorių centras, o nusikaltėlių lyderiu buvo
įvardintas ritualinis gyvulių skerdikas (šochetas) Kontorovičius, kuris
po religijos priedanga prekiavo judaistinėms šventėms skirtu vynu.
Pagrindinis šio teismo tikslas buvo susieti sinagogą ir jos lyderius
su spekuliacijomis valiuta bei auksu, kol galiausiai Kontorovičius
ir jo bendrininkai, priklausę sinagogos žydų tarybai, buvo nuteisti
mirties bausme“, – rašo dr. J. Stončius24. Ta pati propagandinė klišė
panaudota ir aprašant vadinamąją Vilniaus „valiutininkų“ bylą, kurioje 1962 m. kovo 22 d. paskelbtas mirties nuosprendis trims Lietuvoje gyvenusiems žydams. Likus kelioms dienoms iki šio teismo

Justas Stončius, „Antisemitizmas Sovietų Lietuvoje. Vilniaus Valiutininkų byla“, bernardinai.lt,
2017-03-27, prieiga internete: https://www.bernardinai.lt/2017-03-26-antisemitizmas-sovietu-lietuvoje-vilniaus-valiutininku-byla/ <žiūrėta 2020-12-16>.
24
Ibid.
23
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proceso pradžios laikraštyje Tiesa paskelbtame straipsnyje „Sionizmas – kaukė šnipams“ pakartotas Lvovo proceso scenarijus, esą Izraelio diplomatai sinagogose perduodavę šnipinėjimo instrukcijas.
Tai, kad teisiamieji bendravo su rabinu, tapo pagrindu propagandinėms insinuacijoms, neva „rabinas ne tik gerai žinojo apie jų tamsius
darbus, bet ir buvo „vyriausiuoju arbitru“ tarpusavio santykiuose“25.
Galima manyti, kad propagandos diegta sąmokslo teorija apie sinagogas kaip antisovietinės veiklos vietą kartu su kitais propagandiniais vaizdiniais sustiprino ideologinį to meto kontekstą, nulėmusį
požiūrį, kad išlikę sinagogų pastatai nėra saugotina vertybė.
Aptardamas žydų patirtis sovietinėje Lietuvoje liudijančią atsiminimų medžiagą, dr. J. Stončius pažymi, kad režimo propaganda
pažadino naujų represijų baimę. Ją perteikia teatrologo Marko Petuchausko prisiminimai apie „gydytojų kenkėjų“ bylos laikotarpį:
„Galima įsivaizduoti, ką mes su mama, vos atsitokėję nuo trejų metų
rudojo košmaro, išgyvenome per tuos tris tikrinimo mėnesius. Nemigo naktimis, gąsčiodamiesi kiekvieno beldimo į duris, įsitempę
laukdami atomazgos.“26 Kaip pastebi istorikas, „neatsitiktinai Lietuvos žydų atsiminimuose sutinkamas požiūris, kad žydai buvo
nužudyti du kartus: nacistai juos naikino fiziškai, o komunistai tai
padarė dvasiškai.“27 Toks kontekstas leidžia vertinti Trakų sinagogos
nugriovimą ne kaip apmaudų atsitiktinumą, bet kaip dėsningą vandalizmo aktą, kuriam prielaidas sudarė sovietų režimo politika žydų
atžvilgiu.

Ibid.
Justas Stončius, „Antisemitizmo raida sovietinėje Lietuvoje 1948–1953 metais“, op. cit., p. 58–59.
27
Paulius Gritėnas, op. cit.
25
26

114

Sugrįžtanti atmintis: Trakų miesto žydai

SENOSIOS KAPINĖS –
LIUDIJIMAS APIE ŽYDŲ
GYVENIMĄ LIETUVOJE
Parengė Milda Jakulytė-Vasil
Senosios žydų kapinės – dažnai beveik vienintelis matomas buvusios gausios žydų bendruomenės gyvenimo Lietuvoje liudininkas.
Nors istorijos šaltiniai patvirtina, kad žydų bendruomenės mūsų šalies teritorijoje gyveno nuo XIV a., žinių apie kapines iki XVI a. beveik
neturime1. Lietuvoje yra apie 200 senųjų žydų kapinių, deja, nacių
okupacijos metu jos pradėtos naikinti, o sovietmečiu padaryta didžiausia žala.
Kapinių įkūrimas buvo viena iš būtinų žydų įsikūrimo tam tikroje vietovėje sąlygų, vos apsigyvenę jie iškart pasirūpindavo ir vieta
savo mirusiesiems2. Pagal Mišną kapinės privalo būti už miesto, mažiausiai už 25 metrų nuo artimiausio gyvenamojo namo, o Europos
žydams būdinga jas įrengti ant kalno ar jo šlaite, taip, kad nuo gyvenvietės skirtų upė ar ežeras3 – taip padaryta ir Trakuose. Būdavo ir
tokių mažų bendruomenių, kurios neturėjo savo kapinių ir veždavo
mirusįjį į gretimą didesnį miestelį toliau nuo namų, pvz., Trakuose
buvo laidojami Lentvario bendruomenės mirusieji.
Kapai būna išsidėstę eilėmis, o tarp jų nusidriekę takeliai leidžia
eiti neužminant kapo4. Kartais kapinių kvartalai skiriami įvairioms
grupėms – mokytiesiems, rabinams ir kohenams5, taip pat pagal
lytį ar amžių, vaikus laidojant atskirai6. Stengiamasi nelaidoti šalia

Auksė Kaizer, „Istorinių žydų kapinių tyrimo problemos Lietuvos žydų kultūros tyrimų kontekste“ [magistro darbas], Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, 2006, p. 12–13.
2
Auksė Kaizer, „Kapinės“, in: Žydai Lietuvoje: istorija, kultūra, paveldas, sud. Larisa Lempertienė,
Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2009, p. 203.
3
Ibid.
4
Ibid.
5
Kohenas – Jeruzalės Šventyklos šventikas; kohenų giminės, kilusios iš Mozės brolio Aarono, atstovas. Žr. Esther Zyskina, Alexandra Fishel, Atraskime žydų kapines: ESJF vadovas, Kijevas, 2021,
p. 44, prieiga internete: https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_lithuanian <žiūrėta 2021-08-15>.
6 Auksė Kaizer, „Kapinės“, op. cit., p. 204.
1
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nusidėjėlio ir šventuolio, mokslo žmogaus ir nemokyto. Kaip ir
kitos religijos, judaizmas laiko savižudybę sunkiu nusižengimu,
tad savižudžius įprasta laidoti palei kapinių aptvarą, kur skiriama vieta sąmoningai nusidėjusiems ir nuo bendruomenės atskirtiems žmonėms 7. Kapai ir antkapiai orientuojami Jeruzalės
kryptimi (Lietuvoje – į rytus, pietryčius ar pietus) – tai siejama
su įsitikinimu, kad prisikėlę mirusieji turi būti nukreipti Izraelio
žemėn 8.
Kaip pažymi Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Judaikos tyrimų centro vadovė dr. L. Lempertienė, antkapis turi dvi funkcijas: pirma – atminimo, dėl to būtinai turi būti
iškaltas mirusiojo vardas, antra – vietos pažymėjimo, kad atėjus
Mesijui prikelti mirusiųjų Paskutiniam teismui būtų aišku, kur jis
palaidotas. Antkapiniai paminklai būna dviejų tipų: macevos ir
oheliai. Macevos – įvairių formų (dažniausiai akmeniniai) paminklai, o oheliai – statiniai, turintys keturias sienas ir stogą. Ohelių
statymas, kaip paaiškinta leidinyje Atraskime žydų kapines, susijęs
su piligrimystės prie rabinų ir žymių bendruomenės narių kapų
tradicija, nes stogas, be kita ko, saugo maldininkus nuo lietaus ar
sniego9. Trakų žydų kapinėse dominuoja macevos, bet yra keletas
išskirtinių kapų: pora namelio formos kapų – ohelių ir neįprasta
akiai, bet gana dažnai naudota girnapusė, kurią dažniausiai statydavo neturtingieji, negalėję užsisakyti brangesnės macevos.
Lietuvos žydų antkapiai įprastai buvo kuklūs. Puošyba negausi
ir nebūtina. Tai atitinka Halachoje10 išsakytą reikalavimą, kad paminklas būtų kuklus, iš pigios medžiagos11. Po mirties visi laikomi
lygiais, tad nėra priežasties prabanga rodyti savo turtą.
Ypatingai svarbus šaltinis istoriniams, literatūriniams, dvasinės žydų kultūros tyrimams yra antkapiniai užrašai – epitafijos,
iš kurių galime sužinoti apie bendruomenės įsikūrimo laiką konkrečioje vietovėje (nes jis dažniausiai sutampa su kapinių įkūrimu), atskleisti naujų faktų iš asmenų ar net giminių istorijos, geriau

Ibid.
Ibid.
Esther Zyskina, Alexandra Fishel, op. cit., p. 28.
10
Halacha (hebr. kelias, būdas) – žydų religinė teisė ir jai nustatyti bei aptarti skirti tekstai
11
Auksė Kaizer, „Kapinės“, op. cit., p. 205.
7
8
9
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suvokti bendruomenės pasaulėvoką12. Įprastinė epitafijų kalba –
hebrajų, tad ir užrašus reikia skaityti iš dešinės į kairę.
Epitafijos užduotis – įamžinti mirusiojo vardą, susieti jį su amžinybe13. Kiekviena epitafija unikali, nes skirta konkretaus asmens
įamžinimui, bet esama ir bendrų bruožų. Visada pateikiamas mirusiojo vardas, mirties metai ir tėvavardis. Pavardė retai figūruoja.
Gali būti paminėtos (bet nebūtinai) žmogaus charakterio savybės,
ypač vertintos to meto žydų (išsilavinimas, kuklumas, dosnumas).
Epitafija pradedama specifine įvadine fraze, dažniausiai akronimu
נפ, reiškiančiu „Čia palaidota/s“. O užbaigiama penkių hebrajiškų
raidžių trumpiniu ה ב צ נ ת, reiškiančiu „Tebūnie jo/jos siela įpinta į gyvybės mazgą“. Ši frazė mažiau hebrajų kalbą išmanantiems
žmonėms gali padėti identifikuoti vietą, kur užrašyti mirties metai.
Data, beje, būna užrašyta pagal žydų kalendorių hebrajiškais rašmenimis, dažniausiai tiksliai nurodant net mėnesį ir dieną. O štai
gimimo data ant antkapių – tikra retenybė, tai, kaip pažymi dr. L.
Lempertienė, yra dar vienas gyvųjų ir mirusiųjų pasaulius skiriantis
bruožas.
Žinių apie mirusįjį suteikia ne tik epitafija, bet ir šalia jos pasitaikantys simboliai. Lietuvoje labiausiai paplitę – žvakidė, paukščiai,
koheno rankos14, liūtai, elnias, Dovydo žvaigždė. Šie simboliai nėra
tik dekoratyviniai, jie turi konkrečią prasmę, kylančią iš tradicinio
žydų meno, kultūros ir istorijos, tad padeda tirti epitafijas, gali nurodyti palaidoto asmens lytį. Pvz., paukščiai dažnai vaizduojami ant
moterų antkapių, o koheno rankos – tik vyrų antkapiniuose paminkluose. Trakų žydų kapinėse išlikusių simbolių nėra daug. Dažniausiai pasikartojantis – Dovydo žvaigždė. Yra keli antkapiai su koheno
rankomis, ant kai kurių macevų galima atpažinti paukščius ir žvakidę. Visi šie simboliai yra tradiciniai, juos aptinkame bene visose
senosiose Lietuvos žydų kapinėse.
Auksė Kaizer, „Istorinių žydų kapinių tyrimo problemos Lietuvos žydų kultūros tyrimų kontekste“ [magistro darbas], op. cit., p. 18.
13
Ibid.
14
Kunigo palaiminimas (koheno rankos) – nuo viduramžių žinomas žydų simbolis: dvi rankos
atvertais delnais, o vidurinieji ir bevardžiai pirštai praskėsti taip, kad primintų raidę šin. Kaip paaiškinta knygoje Atraskime žydų kapines, šio palaiminimo gesto vaizdavimas ant antkapių rodo,
kad mirusysis buvo kohenų giminės palikuonis. Nurodoma, kad sugriovus Antrąją šventyklą I m.
e. a. kohenai neteko daugumos ritualinių funkcijų, išskyrus ypatingą palaiminimą, kuris pagal aškenazių tradiciją suteikiamas per šventes, o pagal sefardų – kasdien. Žr. Esther Zyskina, Alexandra
Fishel, op. cit., p. 44.
12
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Ką pasakoja senosios Trakų žydų kapinės
Šiuo metu seniausios žinomos Trakų žydų kapinės plyti ant kalvos
prie Lukos (Bernardinų) ežero, katalikų kapinių kaimynystėje – ties
išvažiavimu iš miesto, dabartinėje Vilniaus gatvėje15. Jose – kiek
virš 200 antkapinių paminklų su hebrajiškais užrašais. Daugumą
jų 2016–2017 m. pavyko užfiksuoti ir perskaityti nevyriausybinės
organizacijos Maceva, siekiančios išsaugoti apie litvakų bendruomenę liudijančias senąsias žydų kapines, ir projekto Misija Sibiras
dalyvių pastangomis. Kaip paaiškėjo, žmonės čia laidoti nuo 1832
iki 1937 m.
Nors istorikė dr. J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė įtikinamai parodė,
kad XVI a. Trakuose jau gyveno žydų bendruomenė, turėjusi 1533
m. Lietuvos Metrikoje paminėtą sinagogą, kol kas nežinome, kur
buvo laidojami jos nariai. M. Jakulytė-Vasil iškėlė prielaidą, kad
ankstyviausiu laikotarpiu, kai dar nebuvo didelės priešpriešos su
karaimais, žydai galėjo būti laidojami karaimų kapinėse, įkurtose
XIV a. pabaigoje šiai bendruomenei įsikūrus Trakuose16. Kaip nurodo istorikė, tai patvirtina ir žydų mokslininko Jakobo Manno
(1888–1940) pacituotas 1664 m. Vilniaus žydų bendruomenės
kreipimasis į Lietuvos Vaado lyderius, kuriame teigiama, kad prieš
įsteigiant žydų kapines Vilniuje jų bendruomenės nariai buvo laidojami Trakuose karaimų kapinėse17. Tai komentuodamas, J. Mannas pažymėjo: „atrodo, kad prieš tai, kai Vilniaus bendruomenė
gavo leidimą turėti savo kapines, velioniai nariai turėjo būti gabenami laidoti į karaimų kapines Trakuose. Ko gero, rabanitams [žydams] iš Vilniaus buvo priskirtas atskiras plotas pagal susitarimą
su karaimais”18.
Tačiau tai kol kas – tik hipotezė, o ką pavyko sužinoti apie senąsias Trakų žydų kapines, kalbėjomės su Macevos projektų koordinatore Sandra Petrukonyte.

Kultūros vertybių registre Trakų žydų senosios kapinės įrašytos kaip vietinio reikšmingumo
objektas, svarbus memorialiniu ir kraštovaizdiniu požiūriu (kodas 38291). Žr. Birutė Lisauskaitė,
„Istorinės Trakų kapinės”, in: Kapinės – Lietuvos kultūros paveldo objektas (tyrimai ir išsaugojimo
problemos): konferencijos, skirtos architekto St. Mikulionio atminimui, medžiaga, Kaunas, 2002.
16
Milda Jakulytė-Vasil, „Trakų miesto etnokonfesinis paveldas“, op. cit., p. 281.
17
Ibid., pateikta nuoroda: Jacob Mann, Texts and studies in Jewish history and literature: Karaitica
with 4 fascimiles, Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1935, Vol. 2, p. 559.
18
Ibid.
15
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Macevos ir Misija Sibiras‘2016 nariai senosiose Trakų žydų kapinėse, 2016.
Nuotrauka S. Petrukonytės

Kaip buvo renkami duomenys apie Trakų žydų kapines – ar rėmėtės išlikusiais užrašais, ar atlikote ir istorinių šaltinių tyrimus?
Duomenys, kuriuos turime apie Trakų žydų kapines, buvo surinkti ir paruošti 2016–2017 m. analizuojant kapines tokias, kokias
matome šiandien. Užfiksavome kiekvieną išlikusį paminklą (macevą), įdėmiai perskaitėme kiekvieną išlikusį užrašą (epitafiją). Tuo
remdamiesi, dabar galime įvardinti palaidotuosius, jų mirties metus, nurodyti giminystės ryšius, ankstyviausius ir vėlyviausius kapus,
kai kada – mirties aplinkybes ir t. t. Be abejo, istorinių šaltinių paieška ir tyrimai praturtintų mūsų žinias, bet tai jau kitas etapas.
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Macevos ir Misija Sibiras‘2016 nariai dokumentuoja senąsias Trakų žydų
kapines, 2016. Nuotrauka S. Petrukonytės

Ką sužinojote apie šias kapines ir jose palaidotus žmones? Gal
galėtumėte paminėti žymesnius čia palaidotus bendruomenės
narius?
Nesu išsamiai susipažinusi su Trakų žydų bendruomenės istorija,
tad negaliu ir nenoriu sudaryti žymiausių jos narių sąrašo. Epitafijų tekstas net ir apie garbingiausius žmones galėjo būti lakoniškas,
kuklus, pažymint, kad mirusysis buvo išsimokslinęs, teisingas, gerbiamas bendruomenės narys, iki pat gyvenimo pabaigos išsaugojęs gerą reputaciją. Tokių Trakų žydų kapinėse palaidotų asmenų
yra gana daug. Jei neklystu, nustatėme aštuonis išlikusius rabinų
kapus. Norėčiau pasidalinti keliais dalykais, patraukusiais mano dėmesį. 1931 m. palaidotas rabinas Baruchas Izaokas, 40 metų buvęs
Lentvario bendruomenės teisėju, epitafijoje įvardytas kaip didysis
Toros žinovas – gaonas. Beje, net keliuose tekstuose nurodyta, kad
mirusieji priklausė Lentvario bendruomenei.
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Ant šios macevos parašyta: „Čia palaidotas mūsų brangus tėvas, rabinas ir
gaonas Baruchas Izaokas, Eliezerio sūnus Kadašas. Daugiau nei 40 metų jis
buvo teisingas Lentvario bendruomenės teisėjas ir išėjo poilsio adaro mėnesio
22 dieną 5691 metais (1931 m. kovo 11 d.) Tebūnie jo siela įrišta į gyvybės
mazgą”19. Nuotrauka Macevos

Yra išlikęs Trakų ritualinio skerdiko Arono Elijo20 kapas. Įsiminė
pirklio Arono Kadošo, arba Kadišo21 įamžinimas. Jis charakterizuojamas kaip „žymus ir išsimokslinęs, dosnus ir empatiškas, mylėjo savo
žmones, savo šalį ir savo religiją.“ Įdomi epitafija skirta 1893 m. mirusiai „tobuliausiai moteriai“ Brainei, kuriai – įrašyta – antkapį pastatė
į Ameriką išvykęs anūkas. Keturi Trakų žydų bendruomenės nariai
mirė ne savo mirtimi – buvo nužudyti, nukankinti. Aplinkybės nenurodytos, tik aišku, kad tai įvyko skirtingais metais – 1865, 1919 ir
1928. Visa paminėta informacija įrašyta epitafijose, kurias mes transkribavome ir išvertėme.
Čia ir toliau užrašai išversti iš angliško teksto, paskelbto Macevos sudarytame skaitmeniniame
litvakų kapinių kataloge, žr. Litvakų kapinių katalogas, parengė VšĮ Litvakų kapinių katalogas Maceva, prieiga internete: http://www.litvak-cemetery.info/ <žiūrėta 2020-12-18>.
20
Apie šochetą Aroną Eliją Šneiderį pasakojama 1954 m. Tel Avive hebrajų kalba išleistoje knygoje
Trakai, žr. p. 54–55.
21
Tai gali būti 1954 m. Tel Avive išleistoje knygoje Trakai minimas Aronas Kadišas Klauzneris
(Kloizneris), Trakų senbuvis, turėjęs tekstilės parduotuvę-manufaktūrą, žr. p. 44.
19
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Šis paminklas yra ohelio formos, ant jo užrašyta: „Čia palaidotas Aronas Elijas,
Chaimo sūnus, savo bendruomenės šochetas [ritualinis skerdikas]. Jis mirė
švato mėnesio išvakarėse, 5679 metais (1919 m. sausio 2 d.). Tebūnie jo siela
įrišta į gyvybės mazgą”22. Nuotrauka Macevos

Ant šios macevos, papuoštos Dovydo žvaigžde, užrašyta: „Šis paminklas
pastatytas šeimos galvai. Jo palaimintas vardas ir atminimas yra šventi [hebr.
kadosh – aliuzija į vardą]. Mūsų mylimas tėvas Aronas Kadošas23, Ezekielio
Kloiznerio sūnus, žymus ir išsilavinęs, dosnus ir atjaučiantis. Jis mylėjo savo
žmones, šalį ir religiją, buvo gerbiamas prekybininkas, dirbęs visą gyvenimą
visų labui, iki savo poilsio dienos, 5683 metų kislevo 27-osios (1922 m. gruodžio 17 d.). Tebūnie jo siela įrišta į gyvybės mazgą”24. Nuotrauka Macevos
Litvakų kapinių katalogas, op. cit.
Jo sūnui skirtoje epitafijoje nurodytas antrasis vardas – Kadišas
24
Litvakų kapinių katalogas, op. cit.
22
23
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Kada šiose kapinėse laidoti žmonės?
1832 ir 1937 m. – seniausio ir vėlyviausio išlikusių antkapinių paminklų datos. Dauguma identifikuotų asmenų buvo palaidoti XIX a.
antrojoje – XX a. pirmojoje pusėje. Be minėto 1832 m. kapo, turime
duomenis tik apie tris asmenis, mirusius ir čia palaidotus 1832–1850
m. Bet ateityje šie duomenys, manau, gali šiek tiek keistis. Ne visas
epitafijas pavyko pilnai perskaityti. Dalyje transkribuotų ir iš hebrajų kalbos išverstų įrašų trūksta mirties metų – jie paprastai pasislėpę
žemėje, nes kai kurios macevos yra įsmegusios, ar aiškiai nesimato iš
fotografijos, nes ne visi šiandieną pasiekę įrašai yra vienodo ryškumo.
Ar daug liko kapų, kurių užrašų nepavyko perskaityti?
Mums pavyko „prakalbinti“ beveik visus antkapius. Į virtualią kapinių duomenų bazę įkėlėme 198 antkapinių paminklų ar jų
fragmentų nuotraukas iš Trakų žydų kapinių. Ir tik apie 10 iš jų nesuteikė jokios informacijos apie mirusįjį – nei vardo, nei lyties, nei
mirties metų, nieko. Ant kai kurių prakalbintų užrašų, kaip minėjau,
trūksta dalies informacijos, kurios negalėjome perskaityti, bet daugumos epitafijų tekstas – ilgas, išsamus, kai kada poetiškas. Esu įsitikinusi, kad tai – svarbi ir įdomi medžiaga geresniam Trakų žydų
bendruomenės pažinimui. Dėkojame Lietuvos Nacionalinės bibliotekos Judaikos tyrimų centro vadovei dr. L. Lempertienei, kuri ėmėsi
transkribavimo ir vertimo darbo. Su epitafijomis galite susipažinti
internete, adresu www.litvak-cemetery.info.
Kieno iniciatyva buvo atliekamas šis tyrimas ir kokie jam kelti
svarbiausi tikslai?
Senąsias Trakų žydų kapines dokumentavo daugiau nei 70 žmonių – tai buvo jungtinė Macevos ir Misija Sibiras’16 iniciatyva. Visais
atvejais, kai inicijuojame žydų kapinių dokumentavimą ar padedame tai padaryti, vienas pagrindinių uždavinių – skaitmenizuoti kapines ir identifikuoti mirusiuosius. Norime išsiaiškinti, kiek macevų yra
išlikę, kokios jos būklės, kam priklauso, kas tiksliai parašyta epitafijose. Dauguma Lietuvos gyventojų negali patys perskaityti hebrajiškų
užrašų, todėl norime atverti tokią pažinimo galimybę visiems.
Senosios kapinės – liudijimas apie žydų gyvenimą Lietuvoje
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Paukščių simboliais papuošta maceva su užrašu: „Dėl šių dalykų aš verkiu” [Rd
1:16], dėl mirties mūsų mylimos motinos, Etelės, Mozės dukters. Ji mirė [25-ąją]
teveto dieną, 5657 metais [1896 m. gruodžio 30 d.]”25. Nuotrauka Macevos

Ant šios macevos su koheno rankų simboliu užrašyta: „Čia palaidotas mūsų
mylimas tėvas, doras, garbingas ir dievobaimingas Chaimas Perecas, Naftalio
Herco Kaco sūnus. Jis mirė pelnęs pagarbą, šventą šabo dieną, ševato mėnesio 10-ąją, 5664 metais [1904 m. sausio 27 d., bet ant antkapio dėl kažkokių
priežasčių užrašyta 1903], sulaukęs 70 metų. Tebūnie jo siela įrišta į gyvybės
mazgą”26. Nuotrauka Macevos
25
26

Ibid.
Ibid.
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Trakų žydų senųjų kapinių vartai. Nuotrauka Macevos
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1941 M. RUGSĖJO 30 D.
NUŽUDYTŲ TRAKŲ MIESTO
GYVENTOJŲ ŽYDŲ SĄRAŠAS*
Lėja Aronovič

Dovas Iljanskis

Šeftelis Aronovičius

Feigelė Iljanski

Rivka Aronovič

Estera Iljanski

Saliamonas Aronovičius
(vedęs Pesę; vaikai)

Beila Iljanski

Pesė Aronovič
(ištekėjusi už Saliamono;
vaikai)

Sara Inzel

Rachelė Aronovič
Cvi Aronovičius
Elka Aronovič
Lėja Aronovič
Dovas Aronovičius
(tėvo vardas Mozė,
vedęs Gutelę; vaikai)
Gutelė Aronovič
(ištekėjusi už Dovo; vaikai)
Dovas Aronovičius
(tėvo vardas Cvi, vedęs Chają;
vaikai)

Izraelis Inzelis
Dina Inzel
Dovydas Aršas
Alteris Bunimovičius
Baruchas Bunimovičius
Benjaminas Bunimovičius
Chaja Bunimovič
Jokūbas Bunimovičius
Simonas Benkbaceris
Feigė Broidė
Rachelė Broidė
Rivka Broidė
Rachelė Bas
Nachumas Basas

Chaja Aronovič
(ištekėjusi už Dovo; vaikai)

Rivka Bas

Alteris Aronovičius (šeima)

Lėja Barel

Gedalija Barelis

*
Parengta pagal 1954 m. Tel Avive hebrajų kalba išleistoje knygoje Trakai paskelbtą sąrašą, žr.:
Troki, op. cit., p. 77. Asmenvardžius pagal hebrajišką originalą transliteravo dr. L. Lempertienė.
Knygoje sąrašas pateiktas lentelėje, čia jį skelbiame šiek tiek pertvarkytą. Skiltyje, skirtoje duomenims apie šeimos narius, rašoma apibendrintai „vaikai“ arba „šeima“, nenurodant asmenvardžių,
galbūt todėl, kad knygos leidėjai žinojo ne visus duomenis.
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Etelė Barel

Freidelė Gloch

Judas Barelis

Jentelė Gloch

Velvelis Goldbergas
(tėvo vardas Cvi)

Rachelė Gloch

Sara Goldberg

Gutelė Gloch

Jerachmielis Goldbergas

Ješaja Glochas

Cvi Goldbergas

Tamara Golomb

Mozė Goldbergas

Henia Golomb

Dobelė Goldberg

Chaimas Golombas

Chava Goldberg

Becalelis Golombas

Rachelė Goldberg

Zalmanas Gleichas
(vedęs Sarą; šeima)

Netanelis Goldbergas
Mendelis Goldbergas
Velvelis Goldbergas
Chaja Goldberg
Aba Goldbergas
Lėja Goldberg
Leibas Goldbergas
Sara Goldberg

Lipa Glochas

Sara Gleich (ištekėjusi už
Zalmano; šeima)
Juozapas Gleichas
Gitelė Gleich
Šeindelė Gleich
Motelis Gleichas
(vedęs Hodelę; šeima)

Karpelis Goldbergas

Hodelė Gleich
(ištekėjusi už Motelio; šeima)

Chaja Goldberg

Merelė Gleich (šeima)

Judas Gurevičius

Šabtajus Glikinas

Izaokas Meiras Giseris

Dina Glikin

Feigė Golda Giser

Ania Glikin

Rachelė Giser

Rachelė Glikin

Chaja Giser

Benjaminas Galperinas

Cvija Giser

Chaimas Galperinas

Leibas Giseris (šeima)

Liza Galperin

Mordechajus Gitlicas

Izraelis Galperinas

Mozė (Mošelis) Gitlicas

Abraomas Galperinas

Beras (Berelis) Glochas

Batja Galperin

1941 m. rugsėjo 30 d. nužudytų Trakų miesto gyventojų žydų sąrašas
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Tuvija Galperinas

Nachumas Zajoncas

Freidelė Galperin

Pesia Zajonc

Izaokas Galperinas

Mozė Zemlinas

Lėja Galperin

Izaokas Zandmanas

Simonas Galperinas

Šeinė Cvija Zamičenski

Jentelė Gruzovik (šeima)

Beila Zamičenski

Sara Gruzovik

Mozė Zamičenskis (šeima)

Bluma Gruzovik

Samuelis Zamičenskis

Mozė Dubovskis (vedęs Fanią;
šeima)

Hiršas (Hiršelis) Zamičenskis

Fania Dubovski (ištekėjusi už
Mozės; šeima)

Feigė Zamičenski

Gitelė Heršfeld

Michaelis Chasda

Juozapas Heršmanas
Sonia Hiršman
Berlas Vidackis
(vedęs Rachelę; šeima)
Rachelė Vidacki (ištekėjusi už
Berlo; šeima)
Alteris Vidackis

Samuelis Meiras Zamičenskis
Liuba Zander (šeima)
Aronas Chasda
Sara Chačenski
Judas Chačenski
Pesė Chačenski
Mendelis Jošpė (vedęs Feigę;
šeima)

Beila Vidacki

Feigė Jošpė (ištekėjusi už
Mendelio; šeima)

Lėja Vilkiski

Judas Jošpė

Izaokas Vilkiskis

Peselė Jošpė

Zina Vilkiski (šeima)

Samuelis Jošpė

Alteris Zelikovičius

Šeinė Jošpė

Chana Zelikovič

Mozė Jošpė

Leibas Zelikovičius

Chanochas Kacas

Chaimas Zelikovičius

Reizelė Kac

Leibas Zajoncas

Elijas Kacas

Freidelė Zajonc

Jechielis Kacas

Chaja Zajonc

Leibas Kohenas

Elijas Zajoncas

Katrielis Kohenas
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Ješaja Kohenas

Chananas Milneris

Aba Kohenas

Reizelė Milner

Alteris Kohenas

Gita Milner

Mirjam Kohen (šeima)

Rivka Milner

Lėja Levter

Idelis Milneris (šeima)

Tuvija Levteris

Šneuras Milneris (šeima)

Sonia Levter (šeima)

Aba Malcas

Golda Levter (šeima)

Mozė Malcas (šeima)

Mozė Levteris

Chaimas Malcas (šeima)

Freidelė Levter (šeima)

Cvi Malcas (šeima)

Eliezeris Levteris

Leibas Malcas

Cvi Levinas

Sara Malc

Chana Levin

Aronas Malcas

Gronia Levin

Jetelė Malc

Jošua Levinas

Dvora Moskin

Chana Levin

Motelis Moskinas (vedęs Gneselę; šeima)

Hilelis Maševickis
Gitelė Maševicki
Freidelė Maševicki
Elijas Maševickis
Mirjam Melcman
Dovydas Melcmanas
Chaja Melcman
Simonas Melcmanas
Urija Melcmanas

Gneselė Moskin (ištekėjusi už
Motelio; šeima)
Liuba Moskin
Samuelis Moskinas (šeima)
Sara Moskin
Juozapas Minkinas
Sima Minkin
Juozapas Mitlianskis (šeima)

Geršonas Mozė Melcmanas

Cvi Mitlianskis (šeima)

Izaokas Milneris (vedęs Chaną; šeima)

Niuta Mitlianski (šeima)
Cemachas Milikovskis

Chana Milner (ištekėjusi už
Izaoko; šeima)

Rachelė Milikovski

Cvi Milneris (šeima)

Izraelis Nudleris

Rivka Milner (šeima)

Chaja Nudler

Urijas Milikovskis
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Cira Nudler

Rivka Cvik

Tuvija Nudleris

Beila Cvik

Šeinė Svirski

Nachumas Cvi (vedęs Fanią;
šeima)

Estera Svirski
Izaokas Stražas
Pesė Straž
Nachumas Sendleris
Nachumo Sendlerio sūnūs
Zelda Sendler
Sara Sendler
Izaokas Jokūbas Potašnikas
Šeinė Potašnik (šeima)
Juozapas Potašnikas
Lėja Potašnik
Freidelė Potašnik
Jokūbas Potašnikas
Simonas Pokroiskis
Freidelė Fenster (šeima)
Mendelis Podolinskis
Rachelė Lėja Podolinski
Cvi Arjė Parcovičius
Zislas Parcovičius
Saliamonas Parcovičius
Šeftelis Pakmanas (vedęs
Rachelę; šeima)
Rachelė Pakman (ištekėjusi už
Šeftelio; šeima)
Sara Fuks (šeima)
Eliezeris (Leizeris) Čornis
Sara Gitelė Čiorni

Fania Cvi (ištekėjusi už Nachumo; šeima)
Simonas Cvi
Kadišas Klauzneris
Rachelė Klauzner
Gedalija Klauzneris
Rachelė Klauzner
Liuba Klauzner
Altė Klauzner
Saliamonas Klauzneris (šeima)
Chana Klauzner
Peselė Klauzner
Mendelis Konskis
Chana Konski
Simonas Konskis
Chaimas Konskis
Liuba Konski
Chana Konski
Rachelė Lėja Konski
Jechielis Konskis
Elijas Kocas (šeima)
Simonas Kocas
Mindelė Koc
Malka Koc
Chaimas Kabcanas (vedęs
Šeinę; šeima)

Beinišas Čiornis

Šeinė Kabcan (ištekėjusi už
Chaimo; šeima)

Zalmanas Cvikas

Juozapas Rabinas (šeima)
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Nechama Rabin (šeima)

Elchananas Šneideris

Chana Raškovič

Estera Šneider

Etelė Raškovič

Kalmanas Šneideris

Chaja Raškovič

Bliuma Šneider

Zeevas Ribakas (vedęs Jentelę; šeima)

Nachumas Šneideris

Jentelė Ribak (ištekėjusi už
Zeevo; šeima)
Abraomas Šubas
Sima Šub

Mira Šneider
Henia Šneider
Nachumas Šneideris (šeima)
Cvi Šabselsas

Chava Šub

Rachelė Šabsels
Cvi Hiršas Šubinas

Rafaelis Šubas (šeima)

Buba Šubin

Jokūbas Šneideris

Kuma Šubin (šeima)

Gitelė Šneider

Malka Šaikon (šeima)
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ŽYDŲ GELBĖTOJAI, NACIŲ
OKUPACIJOS LAIKAIS GYVENĘ
TRAKŲ APSKRITIES TERITORIJOJE
Duomenys pateikiami remiantis Vilniaus Gaono žydų istorijos
muziejaus darbuotojų sudarytu sąrašu, šio muziejaus virtualioje
parodoje „Išsigelbėjęs žydų vaikas pasakoja apie Šoa“1 paskelbtais
liudijimais bei Jad Vašem instituto paskelbta informacija apie žydų
gelbėtojus, kuriems suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas2. Asmenvardžius pateikiame tokia forma, kaip Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus.
Felicija Šimkevičienė (1899–1983) ir Petras Šimkevičius
(1905–1975) – sutuoktiniai, valstiečiai, gyveno Lentvario seniūnijoje (Trakų r.); padedami vaikų trejus metus slapstė Aukštadvario
žydę Chają Šuster (vėliau – Faber), kurios vyras ir sūnūs buvo nužudyti Varnikų miške; 2020 m. apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo
kryžiumi.
Vladė Šimkevičiūtė-Markauskienė (g. 1932) – būdama paauglė padėjo tėvams Felicijai ir Petrui Šimkevičiams slapstyti Chają
Šuster (Faber); 2020 m. apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Nikodemas Švogžlys-Milžinas (1899–1995) – kunigas, dirbo Onuškyje (Trakų r.); kartu su teisėju Januška organizavo slaptą
Onuškio gydytojo Motelio Kovalskio išleidimą iš Lukos (Bernardinų)
ežero pakrantėje įsteigto geto, į kurį prieš egzekuciją buvo suvaryti
Trakų, Rūdiškių, Aukštadvario, Onuškio ir Lentvario žydai; paprašytas Vytautavos klebono Leono Jokūbausko3, kuriam tapo pernelyg
pavojinga slėpti žydę, 1944 m. Onuškio bažnyčioje įrengtoje slėptuvėje paslėpė katalikišku Verutės vardu pakrikštytą žydaitę; 2000 m.
apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Prieiga internete: http://www.issigelbejesvaikas.lt/ <žiūrėta 2021-08-25>.
Jad Vašem instituto duomenų bazė internete: https://righteous.yadvashem.org/?/search.
html?language=en <žiūrėta 2021-08-25>.
3
Kitur ši pavardė rašoma Jakubauskas, pvz.: „Leonas Jakubauskas“, virtuali Kaišiadorių enciklopedija, prieiga: http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Jakubauskas_
Leonas <žiūrėta 2021-08-25>.
1
2
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Juozas Didikas (1902–1970) ir Leosė Didikienė (1905–1988) –
sutuoktiniai, valstiečiai, gyveno savo ūkyje Kęstučių kaime (Onuškio
sen., Trakų r.); Onuškio parapijos klebonui paprašius, slapstė ir taip
išgelbėjo Mejerį Šinderovskį; 1999 m. apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Stefanija Jakimavičienė (1902–1967) ir Alfonsas Jakimavičius (1887–1964) – sutuoktiniai, valstiečiai, gyveno Naujalaukio
vienkiemyje (Aukštadvario sen., Trakų r.); slėpė 1943 m. iš Vilniaus
geto pabėgusį studentą Jehošua Trigorą (Ovsejų Tregubovą); 2016
m. apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Sabina Agentavičienė-Jakimavičiūtė (g. 1928) – kartu su kitais vaikais padėjo tėvams Stefanijai ir Alfonsui Jakimavičiams slėpti
Jehošua Trigorą (Ovsejų Tregubovą); 2016 m. apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Stasys Agentavičius (1916–1996) – tarnaudamas Naujalaukio
vienkiemyje (Aukštadvario sen., Trakų r.) pas ūkininkus Stefaniją ir
Alfonsą Jakimavičius, padėjo slėpti Jehošua Trigorą (Ovsejų Tregubovą); 2016 m. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Pranas Karalevičius (1900–1979) ir Stanislava Karalevičienė
(1902–1981) – sutuoktiniai, valstiečiai, gyveno Bijūnų kaime (Aukštadvario sen., Trakų r.); padedami vaikų nuo 1941 m. rudens slėpė
prieš žudynes iš Semeliškių geto pabėgusią Alpertų šeimą – brolius Geršoną, Alterį, Joselį su besilaukiančia žmona Chana bei dvejų
metų dukrele Gita, ir Eliją su žmona Beile – taip pat Leizerį Musnicką
su vaikais Faivušu, Šlioma ir Cile, Šulmaną su žmona, dukra Sara ir
sūnumi Eliju, o nuo 1943 m. – ir iš Vilniaus geto pabėgusią Šmuilovičių šeimą su 3 metų sūnumi Pineriu; 1998 m. Žūvančiųjų gelbėjimo
kryžiumi apdovanotas P. Karalevičius, 2008 m. – S. Karalevičienė;
2011 m. abiems suteikti Pasaulio tautų teisuolio vardai.
Leonardas Genrikas Karalevičius (1932–2017) ir Elena Karalevičiūtė-Čepanonienė (g. 1935) – padėjo tėvams Stanislavai ir
Pranui Karalevičiams slapstyti Alpertų, Musnickų, Šulmanų ir Šmuilovičių šeimas; 2008 m. apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Henrikas Mališauskas (1900–1965) ir Marija Mališauskienė (1907–1960) – sutuoktiniai, valstiečiai, gyveno Sredninkų kaime (Aukštadvario sen., Trakų r.); nuo 1941 m. vėlyvo rudens slėpė
Žasliuose prieš karą gyvenusią gydytoją Rivą Trapidienę su trejų
metų sūneliu Leibu, o nuo 1942 m. rudens – ir Jokūbą Žirinauską;
Žydų gelbėtojai, nacių okupacijos laikais gyvenę Trakų apskrities teritorijoje
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1996 m. abiems suteikti Pasaulio tautų teisuolio vardai; 2001 m. Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanotas Henrikas, 2008 m. – Marija.
Enrikas Mališauskas (1932–2018) – padėjo tėvams Marijai ir
Henrikui Mališauskams slėpti Rivą Trapidienę su sūneliu Leibu ir Jokūbą Žirinauską, nešdavo jiems maistą; 2008 m. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Scholia Zakarevičienė (1891–1963) ir Juozas Zakarevičius
(1898–1993) – sutuoktiniai, valstiečiai, gyveno Ubiškių kaime
(Aukštadvario sen., Trakų r.); padedami vaikų slapstė Semeliškių žydus Berelį ir Lėją Patašnikus su sūnumi Zelmanu (šią šeimą slapstė ir
kiti apylinkių ūkininkai); 2020 m. apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo
kryžiumi.
Jadvyga Brazienė (Linkevičiūtė, 1925–2015) – augo Bijūnų
kaime (Aukštadvario sen., Trakų r.) daugiavaikėje Kazimieros ir Juozo Linkevičių šeimoje, kuri nacių okupacijos metais padėdavo besislapstantiems žydams: vieni pas juos pabūdavo kelias valandas, kiti –
kelias dienas, o vienu metu ūkyje slėpėsi net 16 žmonių; Jadvyga su
tėvais slėpė sutuoktinius Henriką ir Eleną Purvius bei Alterį Alpertą,
į mišką pas partizanus išėjusiems žydams nešdavo maisto, drabužių, perspėdavo apie planuojamas gaudynes, slaugė sužeistuosius,
o kartą pati buvo vokiečių sužeista; 1999 m. apdovanota Žūvančiųjų
gelbėjimo kryžiumi.
Feliksas Bušauskas (1870–1947) ir Teklė Bušauskienė (1888–
1964) – sutuoktiniai, valstiečiai, gyveno Guronių kaime (Žaslių sen.,
Kaišiadorių r.); padedami vaikų sodyboje slapstė 8 žydus: savo pažįstamus Sepijoniškių kaime gyvenusius Iciką Kalamicką su žmona
Ida ir sūnumis Jakovu bei Dovydu, Idos seseris Šeiną ir Rają su mažamečiu sūnumi Emanueliu (šią šeimą slėpė ir kiti apylinkių ūkininkai);
2006 m. apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, 2007 m. jiems
suteikti Pasaulio tautų teisuolio vardai.
Feliksas Bušauskas, Felikso (1918–2014), Albina Bušauskaitė-Dakinevičienė (1923–2014), Kazė Bušauskaitė-Bužavienė
(1928–2007) ir Vladas Bušauskas (1931–2012) – padėjo savo tėvams Teklei ir Feliksui Bušauskams gelbėti Kalamickų šeimą; 2006
m. visi apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, o 2007 m. Feliksui, Albinai ir Kazei suteikti Pasaulio tautų teisuolio vardai.
Matas Cijūnaitis (1886–1955) – kunigas, dirbo Žasliuose (Kaišiadorių r.); nuo žudynių išgelbėjo Žasliuose gyvenusią gydytoją
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Rivą Trapidienę su trejų metų sūneliu Leibu – dvi dienas slėpė juos
bažnyčioje, o vėliau susisiekė su Mijaugonių kaime gyvenusiais Andriumi ir Juoganna Grybauskais, kurie parsivežė juos į savo namus;
2003 m. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Jadvyga Šimelienė (1906–1944) ir Mykolas Šimelis (1889–
1945) – sutuoktiniai valstietė ir girininkas, gyveno Tarpumiškio kaime (Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r.); po grindimis įrengtoje
slėptuvėje nuo 1943 m. slapstė iš Kauno geto pabėgusius Vievio
žydus Mejerį Korėną su sūnumis Moše ir Benjaminu, dukra Liuba ir
broliene Michle, o vėliau dar 9 jų gimines bei pažįstamus – Tanchumą Korėną, Juditą Korėnienę, Alterį Aranovskį, Etelę Aranovskienę,
Salomoną Nechmodą, Feigą Nechmodienę (Karnauskaitę), Moisiejų
Muselį, Polią Muselienę (Karnauskaitę) ir 10 metų našlaitį Chaimą
Kaplaną; J. Šimelienei 1944 m. balandį mirus ligoninėje, jos vyras
toliau slapstė žydus vienas ir visi 14 sulaukė nacių okupacijos pabaigos; 1983 m. abiems sutuoktiniams suteikti Pasaulio tautų teisuolio
vardai, o 2007 m. apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Vasilijus Baradulinas (1920–2007) – miško darbininkas Bačkonių girininkijoje (Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r.); padėjo
Jadvygai ir Mykolui Šimeliams išgelbėti 14 žydų; 2007 m. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Vytautas Naginė (1921–2001) ir Stasė Naginienė (1921–
2000) – sutuoktiniai mokytojas ir namų šeimininkė, gyveno Semeliškėse (Elektrėnų sav.); 1942 m. pasiėmė auginti 8 metų Cilę
Musnickytę (vėliau – Levin) iš Semeliškių žydų šeimos, o kai vietiniai mergaitę atpažino, kartu su ja persikėlė pas Vytauto tėvus į Andriūnų kaimą Kaišiadorių r., kur visi gyveno iki okupacijos pabaigos;
2000 m. abiems sutuoktiniams suteikti Pasaulio tautų teisuolio vardai, jie apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Jonas Sadauskas (1906–1946) ir Elena Sadauskienė (1908–
1986) – sutuoktiniai, gyveno Lajaus kaime (Semeliškių sen., Elektrėnų sav.); slėpė iš Semeliškių pabėgusias 19 metų Sonią ir 23 metų
Musią Leizeraites, kurių artimieji buvo sušaudyti Semeliškių miške;
1993 m. apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Aleksas Šiupšinskas (1896–1977) ir Izabelė Šiupšinskienė
(1898–1975) – sutuoktiniai, valstiečiai, gyveno Ringailių kaime
(Nemaitonių sen., Kaišiadorių r.); padedami vaikų slėpė Iciką Kalamicką su žmona Ida ir sūnumis Jakovu bei Dovydu, Idos seseris
Žydų gelbėtojai, nacių okupacijos laikais gyvenę Trakų apskrities teritorijoje
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Rają Šlom su trejų metų sūnumi Emanueliu ir Šeiną Berkman (vėliau –
Šadur); 2008 m. apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Marcelė Šiupšinskaitė-Tamašauskienė (g. 1929) – padėjo
tėvams Izabelei ir Aleksui Šiupšinskams slėpti Kalamickų šeimą;
2008 m. apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Alfonsas Žukauskas (1903–1983) ir Pranė Žukauskienė
(1902–1976) – sutuoktiniai, valstiečiai, gyveno Darsūniškio kaime
(Kruonio sen., Kaišiadorių r.); savo sodyboje iki karo pabaigos slėpė
iš Kauno geto 1944 m. pabėgusį Leizerį Goldbergą; 2012 m. Alfonsas apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Julija Biliūnienė-Matijošaitienė (1880–1978) – gydytoja stomatologė, gyveno Paapsuonyje (buvęs kaimas Anglininkų apyl.,
Kruonio sen., Kaišiadorių r.); slėpė iš Kauno geto pabėgusias seseris
Anią Rudaickają (vėliau žuvo) ir Fenią Švabaitę, taip pat Gitą Portnovienę, Mironą Ginką; 2002 m. apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo
kryžiumi.
Julija Dimšienė (1888–1958) ir Kazimieras Dimša (1873–
1958) – sutuoktiniai, valstiečiai, gyveno Klėriškių kaime (Nemaitonių sen., Kaišiadorių r.); padedami vaikų slapstė Iciką Kalamicką su
žmona Ida ir sūnumis Jakovu bei Dovydu, Idos seseris Rają Šlom su
trejų metų sūnumi Emanueliu ir Šeiną Berkman (Šadur); visi septyni
sulaukė okupacijos pabaigos; 2008 m. abu sutuoktiniai apdovanoti
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, 2009 m. jiems suteikti Pasaulio tautų teisuolio vardai.
Antanina Dimšaitė-Palčiauskienė (1925–2018) ir Gabrielė
Dimšaitė-Prakelienė (1922–2001) – kartu su tėvais Julija ir Kazimieru Dimšomis slapstė Kalamickų šeimą; 2008 m. Antanina apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, 2009 m. abiems seserims
suteikti Pasaulio tautų teisuolio vardai.
Juzefa Gaigalienė (1870–1953) – 1941 m. parsivežė iš Kauno į
savo gimtuosius Kaišiadoris per traukinio bombardavimą nuo tėvų
atskirtą 9 mėnesių Rachelę Geicin (vėliau – Šmit), kurią prieš karą prižiūrėjo žydų šeimoje dirbdama aukle, ir kartu su savo dukros Stefanijos šeima augino Elena pavadintą mergaitę iki 1947 m., kol į Lietuvą
grįžo jos tėvai; 1999 m. J. Gaigalienei suteiktas Pasaulio tautų teisuolio
vardas, 2013 m. apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Stefanija Gaigalaitė-Prenskienė (1900–1976) – valstietė, gyveno Kaišiadoryse, kur kartu su motina Juzefa Gaigaliene iki 1947 m.
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savo šeimoje augino Elena pavadintą Kauno žydų mergaitę;
1999 m. S. Gaigalaitei-Prenskienei suteiktas Pasaulio tautų teisuolio
vardas, 2013 m. apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Kazys Lukša (1907–1983) – dėstytojas, gyveno Paapsuonyje
(buvęs kaimas Anglininkų apyl., Kruonio sen., Kaišiadorių r.); gelbėjo Gitą Portnovienę, Fenią Švabaitę, Mironą Ginką, Anią Rudaickają
(vėliau žuvusią); 2002 m. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Bronislovas Mordosas (1895–1979) ir Marijona (Marija) Mordosienė (1903–1994) – sutuoktiniai, valstiečiai, gyveno Tadaravos
kaime (Kaišiadorių r.); nuo 1941 m. rugsėjo slapstė Mariją Feinbergienę ir jos 5 metų sūnų Simoną, pabėgusius iš Darsūniškyje įsteigto
geto, o nuo 1943 m. – ir iš Kauno geto pabėgusias Marijos seserį
Chaną Volpienę su 14 metų dukterimi Šeina; visi keturi sulaukė okupacijos pabaigos; 1995 m. abiems sutuoktiniams suteikti Pasaulio
tautų teisuolio vardai, o 2002 m. apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo
kryžiumi.
Bronislava Morkūnienė (1895–1967) ir Vaclovas Morkūnas
(1887–1953) – sutuoktiniai, valstiečiai, gyveno Survelių kaime (Palomenės sen., Kaišiadorių r.); padedami vaikų savo namuose įrengtoje slėptuvėje nuo 1943 m. slapstė prieš karą Ašmenoje gyvenusią
Verą Rozenšain (Wiera Puszynski), kurią įkalbėjo pabėgti ir vežimu
parsivežė pas save iš priverčiamojo darbo stovyklos, nacių įsteigtos
netoli Žaslių; 1995 m. abiems sutuoktiniams suteikti Pasaulio tautų teisuolio vardai, o 2009 m. jie apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo
kryžiumi.
Česlava Morkūnaitė-Graževičienė (1921–2005), Edvardas
Morkūnas (1923–1948), Mečislovas Morkūnas (1925–1986),
Henrikas Morkūnas (1926–2006) ir Irena Morkūnaitė-Razienė
(1930–2018) – padėjo savo tėvams Bronislavai ir Vaclovui Morkūnams slapstyti iš priverčiamojo darbo stovyklos pabėgusią Verą Rozenšain (Wiera Puszynski); 1995 m. Česlavai, Edvardui ir Mečislovui
suteikti Pasaulio tautų teisuolio vardai, 2009 m. visi penki apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Vaclovas Paškauskas (1886–1979) ir Ona Paškauskienė
(1899–1990) – sutuoktiniai, valstiečiai, gyveno Klėriškių kaime
(Nemaitonių sen., Kaišiadorių r.); kartu su Onos sūnumi iš pirmosios
santuokos Stanislovu Krivičiumi miškų apsuptoje sodyboje slapstė
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pažįstamą Iciko Kalamicko šeimą ir jų gimines, o vėliau ir 1943 m.
iš Kauno geto pabėgusį Kalamickų giminaitį Izraelį Ippą su šeima;
jų slapstomi laisvės sulaukė 13 žmonių: Icikas Kalamickas su žmona Ida ir sūnumis Jakovu bei Dovydu, Idos sesuo Raja Šlom su sūnumi Emanueliu, Izraelis ir Edna Ippai (vėliau – Ipsonai), jų sūnus
Jakobas (vėliau – Jay M. Ipson), Izraelio pusbroliai Mošė ir Izraelis
Gilmanai su žmonomis; 1998 m. abiems sutuoktiniams suteikti Pasaulio tautų teisuolio vardai, 2009 m. jie apdovanoti Žūvančiųjų
gelbėjimo kryžiumi.
Stanislovas Krivičius (1927–2004) – padėjo savo motinai Onai
Paškauskienei ir patėviui Vaclovui slėpti ir taip išgelbėti 13 žydų;
1998 m. jam suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas, apdovanotas
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Uršulė Abukauskienė (1898–1981) ir Josifas Abukauskas
(1905–1984) – sutuoktiniai, valstiečiai, gyveno Ąžuolijų kaime (Rūdiškių sen., Trakų r.); parsinešė į savo namus kaimynų griovyje rastą
kūdikį, pakrikštijo Lilijos vardu ir iki karo pabaigos augino kaip savo
dukrą; vėliau grįžusi pas savo tėvus, kuriems pavyko išgyventi, Frida Glazmanaitė-Abramavičienė artimai bendravo su ją mylėjusiais
gelbėtojais ir sakė jautusi, kad Uršulė jai yra kaip mama; 2020 m.
abu sutuoktiniai apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Zofija Mickevič (1908–1992) ir Aleksandras Mickevič (1890–
1960) – sutuoktiniai, valstiečiai, gyveno Karališkių kaime (Rūdiškių
sen., Trakų r.); slapstė 1941 m. lapkritį gimusią Semeliškėse gyvenusių Elenos ir Genako Purvų dukrą, kurią pavadino Danute ir augino
kaip savo vaiką, o po karo įsidukrino; šiuo metu Danutė Vaitkevičienė (Mickevič) gyvena tame pačiame jos gelbėtojų Zofijos ir Aleksandro name Karališkių kaime; 2009 m. abu sutuoktiniai apdovanoti
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Stanislava Mostovič (g. 1928) – gyvendama Trakų r., gelbėjo
Hesią Lešč; 1999 m. apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Andrius Grybauskas (1909–2002) ir Juoganna Grybauskienė
(1908–1999) – sutuoktiniai, valstiečiai, gyveno Kloninių Mijaugonių kaime (Kietaviškių sen., Elektrėnų sav.); iš pradžių savo namuose, vėliau pas gimines ir pažįstamus slapstė kunigo Mato Cijūnaičio
nuo žudynių išgelbėtą Žasliuose gyvenusią gydytoją Rivą Trapidienę su trejų metų sūneliu Leibu; piktavaliams įskundus, Andrius nacių buvo suimtas ir tardomas; 1996 m. jam suteiktas Pasaulio tautų
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teisuolio vardas, o 2020 m. abu sutuoktiniai apdovanoti Žūvančiųjų
gelbėjimo kryžiumi.
Michalina Lickūnaitė-Gumbienė (1904–1998) – valstietė, gyveno Grabijolų kaime (Kazokiškių sen., Elektrėnų sav.); gelbėjo Kacevų šeimą: Idą, Leo, Joaną (vėliau pavardė – Bonder) ir Franią (vėliau –
Gruber); 2001 m. apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Cezaris Lučiūnas (1880–1945) – valstietis, gyveno Mataučiznoje (Matukiškėse?; Elektrėnų sav.); padedamas penkių savo vaikų
name įrengtoje slėptuvėje 1941 m. 8 mėnesius slėpė Vievyje gyvenusį Mejerį Korėną, kurio dervų ir terpentino fabrike dirbo prieš
karą, jo dukrą Liubą, sūnus Mošę ir Benjaminą, jų tetą Michlę Levinienę (vėliau jie slapstėsi kitur ir visi sulaukė okupacijos pabaigos);
2008 m. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, 2010 m. jam
suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas.
Antanas Lučiūnas (1923–2007), Jonas Lučiūnas (1924–
2001), Elena Lučiūnaitė-Martinkėnienė (1926–2015), Mikalina
Lučiūnaitė-Kazakauskienė (g. 1930) ir Veronika Lučiūnaitė (g.
1935) – padėjo savo tėvui Cezariui Lučiūnui slėpti Mejerį Korėną, jo
vaikus Liubą, Mošę ir Benjaminą bei jų tetą Michlę Levinienę; 2008
m. visi apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, o 2010 m. jiems
suteikti Pasaulio tautų teisuolio vardai.
Agota Mikalauskienė (1887–1955) – valstietė, gyveno Šeiriškių kaime (Pastrėvio sen., Elekrėnų sav.); savo namelio palėpėje kartu su vaikais slėpė ir slaugė 1944 m. iš Kauno geto pas partizanus
pabėgusį ir sužeistą dailininką Samuelį Roziną; 2007 m. apdovanota
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Kazimieras Mikalauskas (1921–1971), Ona Mikalauskaitė
(1922–2005) ir Genė Mikalauskaitė (1931–2006) – padėjo savo
mamai Agotai Mikalauskienei slėpti Samuelį Roziną; 2007 m. visi apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Pranas Radzevičius (1906–1968) ir Elena Radzevičienė
(1908–1997) – sutuoktiniai, mokytojas ir namų šeimininkė, gyveno
Stelmošiškių kaime (Beižionių sen., Elektrėnų sav.); gelbėjo Semeliškių žydus Berelį ir Lėją Patašnikus su sūnumi Zelmanu, Pranas slėpė
juos Stelmošiškių kaimo mokykloje, kur dirbo vedėju ir mokytoju;
2020 m. abu sutuoktiniai apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Michalina Steponavičienė (1903–1965) ir Jonas Steponavičius (1902–1996) – sutuoktiniai, valstiečiai, gyveno Lapiakalnio
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kaime (Vievio sen., Elektrėnų sav.); vienkiemyje įrengtoje slėptuvėje per visą okupaciją slapstė nuo žudynių pabėgusius Vievio žydus
Abraomą Fridbergą ir Mošę Fridbergą, kiek trumpiau – Berlą Gensą;
1995 m. abiems suteikti Pasaulio tautų teisuolio vardai, 2002 m. apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Leonarda Steponavičiūtė (Pliopienė, g. 1930) ir Irena Steponavičiūtė (Ožekauskienė, g. 1931) – būdamos paauglės, padėjo tėvams Michalinai ir Jonui Steponavičiams slapstyti Abraomą
ir Mošę Fridbergus; 2020 m. apdovanotos Žūvančiųjų gelbėjimo
kryžiumi.
Petronėlė Tamaševičienė (1910–1990) ir Albertas Tamoševičius (1892–1947) – sutuoktiniai, gyveno Vigodkos kaime (Aukštadvario sen., Trakų r. sav.); klojime įrengtoje slėptuvėje slapstė
Aukštadvario žydę Chają Šuster (Faber), kurios vyras ir sūnūs buvo
nužudyti Varnikų miške, be to, Petronėlė iš Kauno brikele pati parsivežė ir name įrengtoje slėptuvėje apgyvendino Chajos brolį Josifą
su žmona Chana ir sūnumi; 2020 m. abu sutuoktiniai apdovanoti
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Adam Zboromirski (1868–1953) ir Maria Zboromirska
(Wyszomirska) (1878–1951)4– gyveno Paneriškių kaime (Vievio
sen., Elektrėnų sav.); nuo 1943 m. iki okupacijos pabaigos kaip savo
įsūnį augino tėvo atvestą 6 metų Akivą Brandą, parūpino jam padirbtus dokumentus; 1998 m. Adamui, o 1999 m. Marijai suteikti
Pasaulio tautų teisuolio vardai.
Krystyna Adolph5 – mokytoja, gyveno Ignalinos kaime (Trakų
sen., Trakų r. sav.6); okupacijos pradžioje pasitraukusi iš Vilniaus į sodybą Trakų r., trejus metus slapstė dvynes seseris Moniką ir Lidiją
Gluskin, buvusias savo mokines Čartoriskio gimnazijoje; 1984 m. jai
suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas.
Stanisław Wichert (1881–1958) – inžinierius, gyvenęs ūkyje
netoli Vievio7; 1941 m. lietuvio policininko perspėti apie numatomas represijas prieš Vievio žydus, Rachelė ir Vulfas Godrovai
Po karo persikėlė gyventi į Lenkiją.
Po karo persikėlė gyventi į Lenkiją.
Jad Vashem instituto paskelbtoje informacijoje nurodytas Švenčionių r., bet gelbėjimo istorijos
detalės rodo, kad tai vyko Ignalinos kaime netoli Trakų.
7
JAV Holokausto memorialinio muziejaus paskelbtais duomenimis, prieš karą mokyklos vadovu
Varšuvoje dirbęs S. Wichertas išėjęs į pensiją apsigyveno ūkyje už kelių kilometrų nuo Vievio, žr.:
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1181426 <žiūrėta 2021-09-13>.
4
5
6
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pasislėpė pas pažįstamą lenką inžinierių S. Wichertą ir gyveno pas
jį 8 mėnesius iki 1942 m. gegužės, kai kilus pavojui buvo perkelti
į ūkininkų Zofios ir Ignaco Karpowiczių namus, kur sulaukė nacių
okupacijos pabaigos; 1990 m. S. Wichertui suteiktas Pasaulio tautų
teisuolio vardas.
Ignacy Karpowicz (1900–?) ir Zofia Karpowicz (1895–1970)8 –
ūkininkai, sutuoktiniai, gyvenę, kaip manoma, Zabarijos kaime
(Kazokiškių sen., Elektrėnų sav.)9; 6 vaikus auginusios šeimos namuose įrengtoje slėptuvėje 1942 m. gegužę buvo paslėpti Rachelė
ir Vulfas Godrovai, anksčiau slapstyti Stanisławo Wicherto namuose prie Vievio; vėliau pas Karpowiczius buvo paslėpti ir Godrovų
giminaičiai Chaja ir Katrielis Šapirai, pabėgę iš Vilniaus apylinkėse
buvusios priverčiamojo darbo stovylos; visi sulaukė nacių okupacijos pabaigos; 1990 m. sutuoktiniams suteikti Pasaulio tautų teisuolio vardai.

Po karo persikėlė gyventi į Lenkiją.
Jad Vašem instituto duomenų bazėje nurodytos kaimo pavadinimo formos – Zaborze, Zaborie.
JAV Holokausto memorialinio muziejaus paskelbtais duomenimis, ši šeima gyveno už 12 kilometrų nuo S. Wicherto, žr.: https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1181426 <žiūrėta
2021-09-13>.

8
9
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ŽODYNĖLIS
Alija (hebr. aliya – kopimas) – žydų emigracija į Palestiną, o sukūrus valstybę – į Izraelį kaip istorinę tėvynę. Senovėje žydų grįžimas į Izraelį iš Egipto ir Babilonijos vadintas alija, nes Palestina geografiškai yra aukštesnėje vietoje už šias šalis. Terminas vėl paplito
XIX a. 9-ajame dešimtmetyje kilus sionizmo judėjimui.
Aron hakodešas (hebr. aron ha-kodeš – šventoji skrynia) – spinta
ar niša sinagogos rytinėje sienoje, kurioje laikomi Toros ritiniai. Tai viena iš svarbiausių sinagogos vietų, kilusi iš Biblijoje minimos Sandoros
skrynios, kurioje buvo laikomos lentelės su dešimčia Dievo įsakymų.
Chanuka – šviesos šventė, švenčiama pagal hebrajų kalendorių
kislevo mėnesio 25 dieną (gruodį), minint priešų išniekintos Jeruzalės
šventyklos atgavimą, apvalymą ir atšventinimą 165 metais pr. m. e.
Chanukija – per Chanuką įžiebiama speciali aštuonšakė žvakidė, turinti dar ir pagalbinę žvakę, vadinamą šamašu. Kiekvieną šventės dieną nuo pagalbinės žvakės uždegama viena žvake daugiau,
kol aštuntąją dieną įžiebiamos visos devynios.
Chazanas arba kantorius – pamaldų vedėjas sinagogoje, liturginis giedotojas.
Chederis (hebr. cheder – patalpa) – žydų religinė pradinė mokykla.
Gabajus (hebr. gabay – iždininkas, dgs. gabaim) – sinagogos iždininkas ir valdybos narys.
Gemara (hebr. gamar – papildyti, paaiškinti) – III–V a. aramėjų kalba parašytas Palestinos ir Babilonijos išminčių komentarų ir paaiškinimų rinkinys, papildantis Mišną ir kartu su ja sudarantis Talmudą.
Halacha (hebr. kelias, būdas) – žydų religinė teisė ir jai nustatyti
bei aptarti skirti tekstai.
Jom Kipuras – žydų šventė, Atpirkimo diena, švenčiama pagal
hebrajų kalendorių tišrėjo mėnesio 10 d. (rugsėjį arba spalį), skirta
apsivalymui nuo nuodėmių.
Kohenas – Jeruzalės Šventyklos šventikas; kohenų giminės, kilusios iš Mozės brolio Aarono, atstovas.
Maceva (hebr. stela) – žydų antkapinis paminklas.
Melamedas (hebr. melamed – dėstantis) – chederio mokytojas.
Menora (hebr. šviestuvas) – ritualinė septynšakė žvakidė.
Mikva (hebr. mikve – vandens telkinys) – tekančio vandens baseinas, naudojamas ritualiniam apsiprausimui (priimant judaizmo
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religiją, vyro apsivalymui, moteriai prieš vedybas, po mėnesinių ar
gimdymo).
Minjanas (hebr. minyan – kvorumas) – 10 suaugusių (t. y. sulaukusių religinės pilnametystės, vyresnių nei 13 metų) vyrų kvorumas,
būtinas norint atlikti kai kurias religines ceremonijas (bendruomeninę
maldą, Toros skaitymą sinagogoje, maldų skaitymą per vestuves ir kt.).
Mišna (hebr. Pakartojimas) – Talmudo dalis, sakytinės tradicijos
branduolys, II a. sudarytas iš ankstyvųjų Toros išminčių aiškinimų.
Pesachas – pavasarinė žydų šventė, kuria minimas žydų tautos
išėjimas iš Egipto vergovės, švenčiama savaitę nuo nisano mėnesio
15 d. (kovą arba balandį).
Purimas – pagal hebrajų kalendorių adaro mėnesio 14 d. (vasarį
arba kovą) švenčiama džiaugsminga šventė, kuria minima, kaip Persijos karaliaus žmona žydaitė Estera išgelbėjo žydus, sutrukdydama
karaliaus patarėjui Hamanui juos sunaikinti.
Roš Hašana (hebr. metų galva) – žydų Naujieji metai, švenčiami
tišrėjo mėnesio pirmąją ir antrąją dienomis (rugsėjį arba spalį).
Sionizmas (pagal Siono kalvą Jeruzalėje) – politinis judėjimas,
siekiantis žydų tautos suvienijimo ir atgimimo istorinėje tėvynėje
Izraelio žemėje, ir jį pagrindžianti ideologinė koncepcija.
Šamesas (nuo hebr. shamash – patarnautojas) – sinagogos sargas ir pagalbininkas.
Štiblas (jid. shtibl – namelis) – nedidelė patalpa bendruomenei
melstis, maža sinagoga.
Šochetas (hebr. skerdikas) – žydų ritualinis gyvulių skerdikas.
Talmudas (hebr. mokymas, studijavimas) – teisinių ir etinių judaizmo nuostatų sąvadas, Toros pasakojimus ir įstatymus interpretavusių žydų išminčių palikimas. Jį sudaro Mišna ir Gemara. Mišna svarstyta dvejuose centruose – Palestinoje ir Persijoje, tad susiformavo ir
du Talmudai: Jeruzalės baigtas IV a., išsamesnis Babilonijos – V–VI a.1
Tanachas – žydų Biblija. Ją sudaro 39 Senojo Testamento knygos,
suskirstytos į 3 dalis: Penkiaknygė (Tora), Pranašai (hebr. Neviim) ir Raštai (hebr. Ketuvim). Pavadinimas kilo iš pirmųjų šių dalių raidžių T, N, K.
Tora – penkios pirmosios Senojo Testamento knygos, sudarančios Penkiaknygę; plačiau – visas žydų religinis mokymas ir jį pristatantys tekstai.

Žr. Natalija Jevsejenko, Aleksandras Lvovas, „Judaizmas“, in: Žydai Lietuvoje: istorija, kultūra, paveldas, op. cit., p. 15.
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