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„Lai kalba žygiai ir faktai“:
Panevėžio krašto žydai
Nepriklausomybės kovose

Įvadas
Anie herojizmo kupini istorijos lapai, aktingų ir betarpiškų laisvės ir nepriklausomos
Tėvynės kūrimo dalyvių darbai yra atmintini ir minėtini visuomet ir visokiomis aplinkybėmis,
kad ir be jokių jubiliejinių datų ar ypatingų įvykių1.

Žodžiai, išsakyti daugiau nei prieš aštuoniasdešimt metų, išlieka aktualūs ir šiandien.
Lietuvos istorijos naratyve Nepriklausomybės akto paskelbimo faktas yra toks pat svarbus kaip
ir pasiaukojantis savanoriškas jo gynimas ginkluotose kovose su priešiškų agresorių pajėgomis,
paklojęs pamatus laisvos valstybės ateičiai. Todėl Lietuvos nepriklausomybės kovų istorijos
temą nagrinėjo tiek patosinės proginės literatūros entuziastai, tiek ir lokalios kraštotyros
puoselėtojai ar mokslinių studijų autoriai.
Mykolo Sleževičiaus vadovaujamo Ministrų kabineto 1918 m. gruodžio 29 d. paskelbtas
atsišaukimas „į Lietuvos piliečius“2, kviečiantis gyventojus stoti savanoriais ir ginti kraštą nuo
priešo invazijos, tapo moraliniu imperatyvu ir kertiniu akmeniu Lietuvos kariuomenės kūrimosi
procese. Kariuomenės organizavimosi pavyzdžiu tapo Panevėžio srities gynimas, kai per labai
trumpą laiką keliasdešimties kilometrų ruože saujelė savanorių išaugo į kuopą. Istorinių įvykių
liudininkai ir tyrinėtojai3 sutaria, kad tuomet dar vadinamasis Panevėžio atskirasis batalionas,
kūręsis sunkiausiu šaliai laikotarpiu, kovojo ir gynė tas sritis, kurios buvo svarbios ir daugiausia
nulėmė tolesnių kovų dėl nepriklausomybės eigą ir sėkmę.
Jau tarpukario Lietuvoje, minint svarbias valstybės, kariuomenės ar paramilitarinių
organizacijų šventes, buvo stengiamasi įamžinti žuvusių už Lietuvos nepriklausomybę
atminimą: publikuoti to meto dalyvių ir liudininkų prisiminimai apie savanorių žygius,
detalizuoti kovų fragmentai kariškių spaudoje bei proginiuose leidiniuose4. Išeivijoje ir
atgimusioje Lietuvoje pasirodę išsamūs moksliniai veikalai leidžia susidaryti gana aiškų
ir vientisą Lietuvos nepriklausomybės kovų, karinių pajėgų kūrimosi ir raidos bei įvykių
gausaus 1918–1923 m. laikotarpio istorijos vaizdą5. Tačiau informacijos apie piliečių žydų
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dalyvavimą Nepriklausomybės kovose, pastarųjų indėlio ir jų vertinimo bendrame kontekste
minėtuose leidiniuose neaptiksime. Galėtume daryti prielaidą, kad dėmesio stoką šiam aspektui
suponavo situacija, susiklosčiusi dar tarpukariu, t. y. kai žydų karių dalyvavimo ir nuopelnų
Nepriklausomybės kovose įamžinimas bei patriotiškumo ir lojalumo tėvynei Lietuvai įrodymų
viešinimas buvo paliktas jiems patiems. Buvę žydų kariai 1933 m. birželio 24 d. Joniškyje
įkūrė paramilitarinę organizaciją tautiniu pagrindu – Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos
nepriklausomybės atvadavime, sąjungą, atskirą nuo tuo metu jau septynerius metus veikusios
identiškos Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos6. Savo tribūna sąjunga pasirinko
savaitraštį lietuvių kalba „Apžvalga“, kurį patys ir leido penkerius metus.
Besikurianti Lietuvos kariuomenė buvo marga ne tik savo apranga ar ginkluote, bet ir
žmogiškųjų resursų tautine ir religine sudėtimi. Istorikai ir žurnalistai, bandę į tai atkreipti
dėmesį savo straipsniuose ar publikacijose7, išsamiau tirti šio aspekto, deja, kol kas nesiėmė.
Šio tyrimo temą suponavo Lietuvoje neblėstantis poreikis įamžinti savo krašto herojus ir
noras, kad etniniai skirtumai neskaldytų bendro kolektyvinės atminties vaizdinio. Straipsnio
tikslas yra bent iš dalies užpildyti lokalios istorijos spragą, sutelkiant dėmesį į Panevėžio
krašto žydų indėlį Lietuvos nepriklausomybės kovose, tam tikrus žydų karių veiklos epizodus
ir jų recepcijos atspindžius krašto visuomenėje. Remiantis jau minėtais 1918–1923 m.
kovų istorijos tyrimais, Panevėžio miesto ir visuomenės istorijos studijomis8 bei archyvine
medžiaga, saugoma Lietuvos valstybės centriniame archyve, straipsnyje siekta susisteminti
mokslinėje apyvartoje jau cirkuliuojančią informaciją apie Panevėžio krašto žydus, kovojusius
Lietuvos nepriklausomybės kovose, patikslinti faktografines detales bei papildyti istorinį
naratyvą naujais duomenimis, taip palengvinant būsimus išsamius Lietuvos žydų dalyvavimo
Nepriklausomybės kovose istorijos tyrimus, ir suteikti progą skaitytojui susipažinti su tuo, ką
„kalba žygiai ir faktai“9.
Panevėžio žydų bendruomenė nepriklausomos Lietuvos priešaušriu
Pirmojo pasaulinio karo fronto linija prie Panevėžio ir jo apylinkių persikėlė 1915 m.
vasarą. Tačiau dar pavasarį, Panevėžiui tapus laikinuoju gubernijos centru, iš Kauno perkėlus
gubernatoriaus administraciją, Panevėžio žydų bendruomenė netruko pajusti rusų armijai
nepalankiai besiklostančio karo padarinių10. 1915 m. gegužę karinės valdžios potvarkiu žydai
buvo masiškai išsiunčiami iš Lietuvos miestelių, kuriems grėsė tapti karo veiksmų zona, į
vidines Rusijos imperijos gubernijas. Panevėžio žydų šeimos turėjo nedelsdamos palikti savo
gimtuosius namus, miestą ir keliauti į vieną iš įsakyme nurodytų gubernijų11. Neretai žydai
prievarta būdavo sodinami į traukinius, judančius Daugpilio kryptimi. Nemažai žydų šeimų
jau buvo netekusios savo vyrų ir sūnų dėl priverstinės mobilizacijos į rusų armiją. Vieni buvo
pašaukti atlikti reguliariąją karinę tarnybą ir prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui išsiųsti
kariauti į frontą, kiti, vyresnio amžiaus vyrai, jau ragavę kareivio duonos, buvo mobilizuoti
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dėl savo turimos patirties ir potencialios galimybės papildyti priešininkų armijos gretas. Tris
panevėžiečių Feinbergų šeimos, gyvenusios Ramygalos gatvėje, sūnus karas išskyrė ir nubloškė
į skirtingas puses. Du vyresnieji, Icikas ir Leizeris, tapo vokiečių karo belaisviais, o jaunesnysis
Mejeris pakliuvo į rusų nelaisvę. Broliai karą išgyveno, bet į gimtąjį miestą ir tėvų namus grįžo
tik trečiajame dešimtmetyje12.
1915 m. liepos 27 d., nesutikę didesnio pasipriešinimo, į Panevėžį įžengę vokiečių daliniai,
o su jais ir naujoji oberosto valdžia savo ir karinėms reikmėms rekvizavo privatų nekilnojamąjį
miestelėnų turtą ar verslą. Pavyzdžiui, B. Rubinšteino namai Turgaus aikštėje tapo vokiečių
žandarmerijos būstine13, Z. Rabinovičiui priklausiusi elektrinė naudota naujos miesto valdžios
reikmėms tenkinti ir kt.14 Ne visiems, kuriems pavyko išvengti priverstinės evakuacijos, grįžus
į Panevėžį vokiečių valdomu laikotarpiu pavyko išsaugoti savo namus. 1917 m. gaisras mieste
smarkiai nuniokojo Slabada vadinamą Panevėžio žydų gyvenamąjį kvartalą15.
Po Pirmojo pasaulinio karo ekonomiškai nusmukdyta, sumažėjusi Panevėžio žydų
bendruomenė visų kariaujančių ir savo valdžią mieste bandančių įtvirtinti pusių buvo laikoma ir
potencialia sąjungininke, ir priešininke. Tiek besikurianti vietos lietuvių valdžia, tiek išlikusios
vokiečių ar besiveržiančių bolševikų karinės struktūros ir vietos agentai bandė patraukti žydų
bendruomenės narius savo pusėn, ir jei pastarieji rezervuotai reaguodavo į vienų ar kitų siūlymus,
įžvelgdavo juose priešus. Nenuostabu, kad nuolat atpirkimo ožiu tampanti bendruomenė,
paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, mieste įsivyravus tarpuvaldžiui ir įsiliepsnojus naujiems
ginkluotiems konfliktams, laikėsi santūriai ir labiau rūpinosi bendruomenės ekonominio ir
visuomeninio gyvenimo atkūrimu, nei kieno vėliava plevėsuos virš miesto. Buvo aktyvistų
žydų, kurie dėl politinių pažiūrų, socialistinių idėjų vedini užkibo ant bolševikų propagandos
kabliuko arba dėl ekonominių sumetimų rinkosi baltagvardiečių ar vokiečių dalinius, taip pat
tų, kurie spontaniškai, kartais tik dėl jiems vieniems suprantamų motyvų stojo savanoriais
į lietuvių organizuojamus partizanų būrius bei kuriamą Lietuvos reguliariąją kariuomenę,
bet absoliuti dauguma žydų bendruomenės narių Nepriklausomybės kovų pradžioje laikėsi
nuošaliai nuo visų besigrumiančių jėgų16.
Nesiliaujantis civilių terorizavimas, rekvizicijos, savavališkas turto grobstymas,
sąskaitų suvedinėjimas ir panašios akcijos, kaip pavyzdžiui, bolševikų remiama komisarų
taryba – Revkomas, šeimininkavusi Panevėžyje 1919 m. pradžioje, uždėjusi vienkartinę 200
tūkst. rublių kontribuciją miesto gyventojams, kurios didžiąją dalį turėjo sumokėti žydai
prekybininkai17, pakoregavo asmeninius ir politinius Panevėžio krašto žydų bendruomenės narių
apsisprendimus. Juo labiau kad plėšikavo ne tik demoralizuotos skirtingoms kariuomenėms
priklausiusios kareivių gaujos, po apylinkes siautėję karo belaisviai ir nelegalūs dezertyrai, bet
ir valdžios vakuumu naudojęsi kai kurie vietiniai gyventojai.
Neapsikentę Panevėžio krašto vyrai jungėsi į apsaugos būrius, kad apsigintų patys
ir apgintų aplinkinius kaimus bei miestelius18. Į jų gretas taip pat savanoriškai stojo jauni
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apylinkėse gyvenantys žydai. 1919 m. pavasarį partizanais pasivadinę apsaugos būrių vyrai jau
veikė viešai: plėtojo ardomąją veiklą priešo užnugaryje ir agitavo vietos gyventojus kovoti už
Lietuvos nepriklausomybę. Jų veikla sustiprino ne vieną reguliariosios Lietuvos kariuomenės
operaciją ginant Panevėžio kraštą nuo priešiškų karinių pajėgų19.
Kovose už Panevėžį
1918 m. gruodžio 29 d. paskirtas į Panevėžį kaip šios karinės srities apsaugos viršininkas
karininkas Jonas Variakojis turėjo vietoje organizuoti ir telkti savanorius krašto apsaugai, jie
privalėjo saugoti tvarką bei padėti organizuoti savivaldybes20. Šaltiniuose bei istoriografijoje
žydų karių, dalyvavusių įvairiose Lietuvos nepriklausomybės kovose, skaičius varijuoja,
tačiau sutinkama, kad žydų, „atsiliepusių į kvietimą tapti savanoriais, buvo mažiau nei tų,
kurie pakluso netrukus paskelbtoms mobilizacijoms“21. Visos Lietuvos mastu į kvietimą stoti
savanoriais atsiliepė apie 500 žydų, o pašaukti skirtingose kariuomenės dalyse 1919–1923 m.
tarnavo apie 3 tūkst. žydų karių22. Panaši statistika randama išanalizavus stojusiųjų į Panevėžio
žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungą narių anketas, t. y. iš
69 Panevėžio skyriaus narių, Lietuvos kariuomenėje tarnavusių 1919–1923 m. laikotarpiu, 10
nurodė save buvus savanoriais23 (1 pav.).
Pirmomis 1919 m. sausio dienomis padėtis mieste, anot J. Variakojo, buvo „labai neaiški
ir kritiška“. Mieste vyravo dvivaldystė – šeimininkavo lietuviškoji ir bolševikinė valdžia, prie
Panevėžio artėjo Raudonosios armijos daliniai, suaktyvėjo vietiniai bolševikai, kol sausio 9 d.
rytą Panevėžį užėmė priešiška rusų bolševikų kariuomenė, o lietuviškasis Panevėžio būrys
skubiai pasitraukė į Kėdainius24.
Į 1918 m. pabaigoje Pušaloto miestelyje organizuotą partizanų kuopą įstojo vietos
gyventojas Aizikas Frankas. Jis buvo išrinktas į organizacinį komitetą ir nuo pat pirmos kuopos
gyvavimo dienos veikė kaip žvalgas, kartu su kitais partizanais dalyvavo mūšiuose prieš
bolševikus, įsitvirtinusius Panevėžyje ir besiveržiančius gilyn į šalį. Pats Frankas apie savo
savanorystės prasmę rašė taip:
Aš skaitau reikalingu pabrėžti, jog mano įstojimas į partizanų kuopą, kaipo žydas, turėjo
tuo laiku be galo didelę įtaką į kitus partizanus. Kiekvienas iš vėliau įstojusių partizanų pamatęs,
kad partizanų eilėse randasi žydas, kuris yra pilnai pasiryžęs aukoti savo gyvybę už Lietuvos
nepriklausomybę tuojau įstodavo į partizanus. Reikia be abejo turėti omėnyje kas reiškia 1919
metais būti savanoriu ir aukoti savo gyvybę dalyvaujant mūšyje su priešais. Beveik kiekvieną
dieną man prisieidavo dalyvauti pavojingose žvalgybose su mūsų priešais.25

Pasižymėjusiam drąsa bei drausme Frankui buvo pavestos kelios svarbios žvalgybinės
užduotys bolševikų užnugaryje. Kaip vienintelis šeimos maitintojas 1919 m. birželio 14 d. jis
išleistas į atsargą, bet netrukus įsirašė savanoriu į Joniškėlio partizanų batalioną ir dalyvavo
mūšyje prie Kupiškio bei aktyviai veikė jau prieš kito priešo – bermontininkų pajėgas26.
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1 pav. Ozerio Finkelšteino, tarpukario Lietuvos seimų nario, žydų Tautos
tarybos pirmininko pavaduotojo, kreipimasis į Lietuvos gyventojus žydus.
1920 m. LCVA.
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Pagausėjęs ir sustiprėjęs Panevėžio srities apsaugos būrys kartu su vokiečių artilerija
ir padedant partizanams 1919 m. kovo mėnesį aktyviai vykdė vadinamąsias „ekspedicijas“ į
įvairias vietoves Panevėžio apskrities teritorijoje, kurių tikslas buvo „nervinti ir demoralizuoti
priešą, įgyti gyventojų tarpe didesnį populiarumą ir patraukti daugiau savanorių“27.
„Ekspedicijos“ buvo sėkmingos: bolševikų pajėgos kryptingai nustumtos nuo Kėdainių šiaurės
ir rytų, t. y. Panevėžio ir Ukmergės kryptimis, o atsitraukiant jų paliekami ginklai, amunicija bei
kitoks karo turtas stiprino nepatyrusias, tada labai prastai ginkluotas ir aprengtas besikuriančias
lietuvių karines pajėgas. Nesėkmingos kovos, sąmyšis, drausmės pakrikimai bolševikų eilėse
bei didėjantis spaudimas iš Lietuvos kariuomenės grupių lėmė, kad bolševikų kariai atsitraukė,
apleisdami ne tik turėtas pozicijas, bet ir Panevėžio miestą. J. Variakojo batalionas, tuomet
sudarytas vos iš dviejų kuopų, kuriose buvo apie 240 eilinių, vienos mokomosios kuopos ir
raitųjų žvalgų komandos, pasinaudojęs susidariusia situacija, t. y. raudonarmiečiams pasitraukus,
o vokiečių daliniams miesto dar neužėmus, 1919 m. kovo 27 d. įžengė į Panevėžį nesutikdami
pasipriešinimo. Vietos gyventojai miesto apsaugai jau buvo suorganizavę laikinąją miliciją28.
Suprasdama, kad pajėgos yra per silpnos išlaikyti miestą, bataliono vadovybė jai suteikta
teise29 stengėsi pašaukti ir užverbuoti kuo daugiau savanorių stoti į bataliono eiles. Status quo
ilgai netruko ir po savaitės, t. y. balandžio 3 d. pavakare, bolševikų pajėgos pradėjo kontrpuolimą
Panevėžio kryptimi. Tomas Vidugiris, vėliau nepriklausomos Lietuvos pulkininkas leitenantas,
prisimindamas balandžio 4 d. kautynes ir Lietuvos kariuomenės pajėgų atsitraukimą, rašė:
Auštant, rusų artilerija pradėjo šaudyti į miestą. Netrukus į šiaurę nuo mūsų pasigirdo
smarkokas šautuvų ir kulkosvaidžių šaudymas – ten kovėsi Panevėžio Bataliono 1-ma kuopa ir
Mokomoji kuopa. <...> Laukėme vokiečių pažadėtosios paspirties pasirodant, tačiau ji nepasirodė;
<...> Apie 10 val. pastebėjau tirštas bolševikų grandines, puolančias iš Staniūnų dvaro Panevėžio
naujųjų kapinių linkui. <...> Bataliono vadą karininką Variakojį radau turgavietėje ir pranešiau
jam apie susidariusią padėtį. Jis pasakė man, kad 1-ji ir Mokomoji kuopa traukiasi, ir kad 2-ai
kuopai jau pasiųstas įsakymas taipgi trauktis. Man gi jis įsakė surinkti čia pat keletą ginkluotų
vyrų ir sulaikyti bolševikus Ramygalos gatvėje ir tuo būdu pridengti 2-os kuopos pasitraukimą.
<...> Bolševikai jau įsiveržė į pietinį Ramygalos gatvės galą. Prisitaikę prie namų kampų, mūro
tvorų ir medžių, pradėjome su jais šaudytis. Čia mus vėl pasiekia kulkos iš užpakalio30.

Kautynės su puolančiais bolševikais vyko centrinėse miesto gatvėse ir aikštėje, bet kovų
kontekste minima Ramygalos gatvė atliko nevienareikšmišką vaidmenį. Kaip Panevėžys buvo
užleistas puolantiems bolševikams, savo slaptoje ataskaitoje taip pat rašė atskirojo bataliono
vadas J. Variakojis. Tarp kitų dalykų jis pažymėjo, kad „mūsų kareiviams traukiantis iš Panevėžio
į juos iš už kampų ir pro langus šaudė žydai“31. Kokiais įrodymais rėmėsi J. Variakojis, lieka
neaišku, kaip ir tai, ar minimi žydai buvo bolševikų kariuomenės kariai. Tiesa, kad Ramygalos
gatvėje dar gerokai iki Pirmojo pasaulinio karo kūrėsi ir savo namus bei verslus turėjo nemažai
Panevėžio žydų bendruomenės narių. Bet faktas ir tai, kad 1918 m. pabaigoje Panevėžio vietinių
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lietuvių bolševikų iniciatyva įsteigta fiktyvi Kultūros draugija nuomojosi namus toje pačioje
Ramygalos gatvėje. Draugijos patalpose buvo slepiami ginklai, prisidengus kultūrine veikla
vykdavo bolševikų aktyvo susitikimai, narių susirinkimai bei kiti propagandiniai renginiai.
Vėliau susikūrusio Darbininkų sovieto vienas iš komisariatų buvo užėmęs žydų mokyklos
patalpas Ramygalos gatvėje32. 1918–1919 m. įvykių bei atskirų visuomenės grupių politinių
transformacijų tarpuvaldžiu Panevėžyje analizė leidžia teigti, kad nesėkme suinteresuotų ir
nepatenkintų nepriklausomos Lietuvos valdžios įteisinimu besirūpinusiomis struktūromis
buvo kur kas daugiau nei palaikančiųjų. Todėl J. Variakojo minimas epizodas leidžia daryti
prielaidą, kad ne įrodymai tuo metu buvo svarbiausi, bet galimybė rasti priežasčių, galėjusių
pateisinti nesėkmingą kovų eigą, nes esą svarbi Panevėžio visuomenės dalis – žydai – kovoja
priešo pusėje.
Nors Panevėžio atskirąjį batalioną formavusių ir stiprinusių žmonių nuomone, per savaitę
prie bataliono prisijungė ir kartu pasitraukė kone trigubai daugiau vyrų, nei batalione buvo
karių prieš jam įžengiant į Panevėžį33, aukų neišvengta. Nėra tiksliai žinoma, kiek bataliono
karių bei savanorių sužeista ar žuvo kovoje dėl Panevėžio, bet minėtąją 1919 m. balandžio
4 d. kovėsi ir tarp kitų žuvusiųjų buvo batalione tarnavęs eilinis Michelis Goldbergas. Jo
šeima buvo kilusi iš Daugpilio, tačiau jis žuvo kaudamasis už Lietuvos nepriklausomybę
prie Panevėžio ir buvo palaidotas miesto žydų kapinėse34. Praėjus dešimtmečiui nuo šių kovų
bolševikų fronte pradžios, aukščiausiuose šalies valdžios sluoksniuose pasigirdo siūlymas
pastatyti paminklus ant Panevėžyje ir jo apylinkėse žuvusių žydų karių kapų. Buvo minima,
kad kovose su bolševikais ir lenkais žuvo ir Panevėžio žydų bendruomenės kapinėse buvo
palaidota keturiolika kareivių35 (žr. 1 priedą).
1919 m. balandį subūrus vadinamąją Panevėžio grupę, kurios sudėtyje kovėsi ir Panevėžio
atskirasis batalionas, buvo parengtas Panevėžio vadavimo operacijos planas. Gegužės viduryje
minėtosios grupės daliniai pajudėjo Panevėžio link. Padedant karo lėktuvams ir partizanams,
kurie efektyviai ardė susisiekimo infrastruktūrą į rytus nuo Panevėžio miesto36, Panevėžio
grupė ryžosi šturmui ir 1919 m. gegužės 19-osios vakarą įžengė į Panevėžį. Po kelias dienas
trukusio bolševikų karinės formuotės pasipriešinimo ir net bandymo kontratakuoti miestas
buvo galutinai išvaduotas nuo bolševikų37. Tvarkai palaikyti 1919 m. birželio 1 d. buvo
įsteigta Panevėžio miesto ir apskrities karo komendantūra. Jos galioje buvo tramdyti gyventojų
savivalę, užkirsti kelią plėšikavimams, užtikrinti viešąją tvarką bei civiliams gyventojams
uždėtų prievolių vykdymą, sekti vietinės visuomenės politines nuotaikas ir uždrausti bet kokią
priešišką agitaciją, o reikalui esant stoti į kovą su miestą puolančiais priešiškų kariuomenių
daliniais38. Komendantūrai pavaldžių karių skaičius buvo nepastovus. 1920 m. pabaigoje joje
tarnavo 3 karininkai, 1 karo valdininkas ir 138 eiliniai kareiviai39. Tarp pastarųjų buvo bent trys
Panevėžio krašto žydai šauktiniai, o panevėžiečiai savanoriai Rafas Abraomas ir Šlavinskas
Mejeris miesto komendantūros tarnybon stojo 1919 m. vasaros viduryje40.
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Pergalės kartėlis
Sėkmingas ir galutinis Panevėžio išvadavimas buvo svarbus lūžio taškas bendroje
kovoje prieš bolševikus, stumiant jų dalinius iš Lietuvos teritorijų, suteikęs jaunai ir dar
nepatyrusiai Lietuvos kariuomenei pasitikėjimo savo jėgomis savarankiškai kovoti už krašto
nepriklausomybę. Tačiau Panevėžio atsiėmimo operacija atvėrė tarpetninių santykių problemas,
persikėlusias į kariuomenės gretas.
Vyriausiojo kariuomenės vado įsakymu beveik paskutinę minutę Panevėžio operacija
ir vadovavimas visai karinei Panevėžio grupei buvo perduotas 2-ojo pėstininkų pulko vadui
karininkui Vincui Grigaliūnui Glovackiui, atvykusiam į dislokacijos pozicijos vietą su
papildomu pulko batalionu iš Kauno. V. Glovackis jau buvo pagarsėjęs savivaliavimu, prievarta,
suimtųjų šaudymu be teismo bei Lietuvos aukščiausiosios valdžios nepaisymu41. Panevėžio
grupės daliniams įžengus į miestą, nuspręsta „išvalyti“ jį ne tik nuo besitraukiančio išorinio
priešo – bolševikų, bet ir nuo įsivaizduojamo „valstybei priešiško gaivalo“, „komunistuojančio
elemento“, kolaborantų ir kitokių bolševikų rėmėjų. Užimant Panevėžį V. Glovackis buvo
davęs įsakymą savo daliniams, kuriuo leista be teismo šaudyti į nelaisvę paimtus bolševikų
kareivius ir asmenis, prisidėjusius ar įtariamus kolaboravus su priešo pajėgomis42.
Įvykiai Panevėžyje buvo gana plačiai paviešinti ir sulaukė plataus atgarsio tiek
Lietuvos aukščiausiosios valdžios sluoksniuose, tiek už Lietuvos ribų, tačiau įvykių versijos
ir interpretacijos priklausė nuo to, kas jas bandė rekonstruoti. Prekybos ir pramonės ministras
Jonas Šimkus, kuris 1919 m. gegužės pabaigoje vykdamas misijon į Latviją kuriam laikui
buvo sustojęs Šiauliuose, detaliai informavo ministrą pirmininką apie nerimą keliančias žinias,
pasiekusias jį iš Panevėžio. Jis rašė:
Po užjemima miesta par kelinta valandon atei vokiečiaj, kurej kartu su musu kariuomeni
pradei plėšti giventojus, pas vys daugiau židus. Kareiviaj vaikščioja bureis po miesta isiverždami
į butus reikalava atidevima laikrodiu, batu ir piningus. Kelinta židu pasiprišinunsiu buva
sušauditu. Karininkaj šalej laikės ir ne stabdė karejviu. Komendantas miesta Milerius užsilaiki
puikiausei vysur kur tiktai galei plėšima stabdė ir atimtus daiktus granžino. Vienok ons venas
daug padarite ne galei. Židai ira labaj išsiganden tam atsitikimui ir laukia užpulima kariumenės
ant anun. Ne žinau kas, manau kad Kauno daktaras Rabinavič ir prisektas advokatas rodos iš
Rigos Michelson‘as kurei veda dideli agitacija, informavoi apei atsitikimo Panevėžei anglus ir
amerikiečius <...> Monis apei atsitikima Panevežei paklausi kaip anglai, tejp ir amerikečiaj <...>
aš deviau paiškinima kad <...> visu pirma dalevava vokiečiai, kurej ir užsijėmi plėšimu ir kad
nušauti ira pagal nutarima lauka teisma tiktai veikejaj bolševizma, tarp kuriun buva ir židu43.

Baimindamiesi antižydiškų ekscesų, saugodami savo turtą, žydai uždarinėjo krautuves,
taip dar labiau įaudrindami visuomenę, kuri šiuos veiksmus įsivardijo kaip gedulo ženklą dėl
žlugusios bolševikų valdžios. Mieste tvyrojo pogromo nuojauta.

71

Neigiamas žydo įvaizdis Lietuvos kariuomenėje funkcionavo nuo pat jos kūrimosi
pradžios, nes su vyrais iš „Lietuvos sodžiaus“, kurie buvo narsos ir pasiaukojimo už tėvynės
laisvę pavyzdys, kartu atkeliavo ir jų aplinkoje tarpę kitataučių įvaizdžiai bei stereotipai.
Nepaisant faktų, kad daugelyje dalinių šalia jų dėl Lietuvos nepriklausomybės kovėsi žydai
kariai savanoriai, žydo bolševiko ar žydo civilio priešo kolaboranto įvaizdis buvo gajus eilinių
karių sąmonėse, o kai kuriais atvejais jį sustiprindavo asmeninės jiems vadovavusių karininkų
nuostatos. Vienas iš Panevėžio savanorių būrių organizatorių karininkas Juozas Mikoliūnas
savo prisiminimuose apie Panevėžio apsaugos būrio kūrimosi pradžią rašė:
Sausio 7 d. [1919 m. – E. B.] anksti rytą nuvykau į Panevėžį pas savo viršininką. <...>
Paskutinis vokiečių ešalonas išvyko iš Panevėžio rytą, o apie 12 val. mieste jau pasirodė atskiri
būreliai vietinių bolševikų iš jaunų žydų, ir šiaip miesto valkatų. Apsiginklavę jie buvo kariškais
šautuvais ir rankinėmis granatomis. <...> Mitybai žmonės buvo paskirstyti pas miestelio
[Miežiškių – E. B.] ūkininkus, kurie noriai juos valgydino. Teatsisakė valgydinti tik miestelio
žydai, kuriems buvo uždėta kontribucija pinigais. Geruoju jiems atsisakius mokėti, buvo pavartota
prievarta. Šiaip žmonės karštai mus rėmė44.

Kaltinimai ar tik įtarimai palaikant priešą prilygo tėvynės išdavimui, o tai savo ruožtu
legitimavo susidorojimą bei savavališką karinių bausmių taikymą. Jau minėtas J. Mikoliūnas,
pasakodamas apie sėkmingas Panevėžio apsaugos būrio „ekspedicijas“, aprašo ir tokį epizodą:
Kovo mėn. 10 d. keliolika būrio raitelių su vienu vokiečių kulkosvaidžiu ir kulkosvaidininkais
puolė Pociūnėlių miestelį, kur buvo apie 90 bolševikų su trimis kulkosvaidžiais ir sėkmingai, be
jokių iš mūsų pusės nuostolių, juos išmušė. Čia buvo keliolika bolševikų nukautų ir trys paimti
nelaisvėn. Belaisvių tarpe buvo vienas komisaras žydelis, kurį pakely kareiviai nežinia kur
nudėjo45.

Padėtis komplikavosi, kai tuometiniam Panevėžio komendantui F. Puzer von Milleriui
įsakius, naktį iš birželio 2 į 3 d. be teismo buvo sušaudyti suimti civiliai, įtariant juos
šnipinėjus vokiečiams ir bolševikams46. Įvykdytos žudynės peraugo į antižydiškus ekscesus,
pasižymėjusius prievartos, patyčių bei vandalizmo aktais. Vietos milicijos viršininkui
Liukianskui prižiūrint, suvaryti vietos žydai buvo priversti nušautųjų kūnus, numestus Turgaus
aikštėje, pergabenti į užmiesčio kapines47. Susirinkusi miestiečių minia tyčiojosi iš žydų, juos
mušė, stumdė, apmėtė akmenimis. Šių ekscesų metu užmuštas miesto felčeris Golombekas.
Tuo pat metu buvo plėšiamos žydų parduotuvės48.
Atsakingųjų už įvykius bandyta ieškoti visose pusėse. Pogromo iniciatoriais buvo
įvardijami saujelė vokiečių kareivių, dalyvavusių mūšiuose užimant Panevėžį, kurių
provokacijoms esą pasidavusi minia miestiečių. Vyriausiasis kariuomenės vadas Silvestras
Žukauskas, konstatuodamas faktą, kad Panevėžio paėmimas buvo sunkus, tolesniuose įvykiuose
įžvelgė tik neprognozuotus padarinius: „įvyko toks atsitikimas: buvo nušautas kareivis ir
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vokietys ir tada prasidėjo žydų pogromas“. Anot vado, žydai taip pat kalti dėl incidento:
kreipdamiesi pagalbos ir viešumo pas Antantės sąjungininkus amerikiečius jie tik pakenkė
Lietuvos pripažinimo reikalui, parodydami, kad valstybė nepribrendusi nepriklausomybei49.
Tuo metu Lietuvos spaudos biurui iš Panevėžio buvo pranešta, kad:
Žydai po visų gąsdinimų ir nemalonumų aprimo. Bet lig šiol negali ramiai atsiminti
pergyventų valandų. Žydai nesitikėjo, kad mūsų valdžia gali taip atsinešti prie jų. Kaltininkas to
blogo elgimosi su jais buvo komendantas. Nekurie žydai sako, jog tai buvo agitacija lenkų prieš
žydus50.

Aukščiausioms Lietuvos žydų institucijoms spaudžiant, buvo sudaryta vyriausybės
komisija Panevėžio incidentams ištirti. Vyriausybės tardymo komisijos nuomone, Lietuvos
kariuomenės elgesys diskreditavo Lietuvos valdžią, tačiau tokių ekscesų buvo neįmanoma
sustabdyti dėl šalyje esančios karo padėties ir ją reguliavusių įstatymų. Vyriausybei siūlyta
surasti lėšų atlyginti padarytus nuostolius ir įpareigoti Lietuvos kariuomenės vadovybę
incidentą ištirti bei nubausti kaltuosius. Ministras pirmininkas M. Sleževičius, kreipdamasis į
finansų ministrą nurodė, kad Ministrų kabineto nutarimu, leista suteikti 25 tūkst. auksinų kreditą
iš Darbo ir socialinės apsaugos ministerijos, skiriant pašalpas Panevėžio miesto gyventojams,
nukentėjusiems nuo mieste vykusių žudynių ir plėšimų, iš miesto pasitraukus bolševikams51.
Tačiau teisminis procesas užsitęsė apie trejus metus, komendantas Milleris jau buvo dingęs, o
kaltinamųjų suole atsidūrė du lietuvių kareiviai, kurie realių bausmių nesulaukė52.
Žygiuose už Lietuvos laisvę
Baimė ir nusivylimas po incidentų Panevėžyje buvo jaučiami ne tik miesto žydų
bendruomenėje, bet neabejotinai turėjo įtakos ir žydų kareivių, jau tarnavusių Lietuvos
kariuomenės daliniuose ar mobilizuotų ir laukiančių Etapų paskirstymo komisijos sprendimo,
nuotaikoms. Manoma, kad Lietuvos nepriklausomybės kovose įvairiuose Lietuvos frontuose
galėjo kautis daugiau nei 80 žydų savanorių ir šauktinių iš Panevėžio krašto53. Didžioji jų dalis
buvo mobilizuoti į Lietuvos kariuomenę 1919–1920 m. ir sąžiningai atliko savo pilietinę karinę
pareigą, t. y. tarnavo vidutiniškai dvejus metus54. Pasitaikydavo žydų šauktinių, palikdavusių
savo dalinį, dingdavusių ar pabėgdavusių iš kautynių lauko, bet tai buvo pavieniai atvejai,
niekuo neišsiskiriantys bendrame lietuvių tautybės dezertyrų statistikos kontekste.
Analizuojant dezertyravusių žydų iš 4-ojo pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo
(toliau – 4 p. L.K.M.) pulko atvejus, paaiškėjo, kad ne visi jie savavališkai palikdavo savo
tarnybą, dezertyrais buvo paskelbti ir tie, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių nespėdavo
laiku grįžti į savo dalinį arba nuvykti į naujai paskirtąjį, nesilaikydavo karinės drausmės ar
pakliūdavo į priešų nelaisvę55. Tai patvirtina ir panevėžiečio savanorio Vulfo Šubo istorija. Jis
buvo laikomas net dukart pabėgusiu iš Lietuvos kariuomenės, grįžo bei buvo grąžintas, ir už
pabėgimą nubaustas pusę metų praleisti daboklėje56. Tačiau savanorio, kovojusio fronte prieš
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2 pav. Karininkas Mikas (Michaelis)
Bramsonas. Apie 1920 m. Viliaus
Kavaliausko kolekcija.

bolševikus ir lenkus, karinės tarnybos eiga atrodė kiek kitaip: įstojęs į Lietuvos kariuomenę
1919 m. rugsėjo 23 d., eilinis V. Šubas tų pačių metų pabaigoje buvo išleistas atostogų, per
kurias pateko į Kolčako būrių nelaisvę; išvaduotas iš nelaisvės, Panevėžio karo komendantūros
nusiųstas į Kauno etapo paskirstymo punktą, areštinėje praleido kelias savaites; susirgęs ir
atsidūręs karo ligoninėje, liko ten tarnauti, kol 1921 m. pradžioje buvo išsiųstas į 8-ąjį pėstininkų
Kauno kunigaikščio Vaidoto (toliau – 8 p. K.K.V.) pulką ir kovėsi prieš lenkų pajėgas; negavęs
pulko vado leidimo išvykti, savavališkai kelioms dienoms pasišalino, kad pasimatytų su
sergančia motina, o grįžęs į dalinį karo lauko teismo buvo nubaustas 6 mėnesiams arešto;
bausmę atlikęs 1922 m. liepos 23 d. paleistas į atsargą57. Įrašai V. Šubo tarnybinėje byloje
nulėmė Savanorio kūrėjo medalio komisijos sprendimą, pagal kurį jam nebuvo pripažintas
savanorio kūrėjo statusas.
Tik nedaugelis Panevėžio krašto žydų savanorių ir šauktinių turėjo galimybę kautis už savo
gimtąjį miestą ar dalyvauti žygiuose kartu su Panevėžio batalionu, išaugusiu į 4-ąjį p. L.K.M.
pulką. Etapo paskirstymo komisijos sprendimu, panevėžiečiai šauktiniai, paskirti į atitinkamus
Lietuvos kariuomenės dalinius, kovėsi už Lietuvos laisvę įvairiose krašto vietose (2, 3 pav.). Bet
daugiausia jų buvo paskirta į 8-ąjį p. K.K.V. pulką, kuris po kovų prieš bolševikus buvo
nusiųstas į lenkų frontą. 1920 m. vasaros pabaigoje, lenkams veržiantis į Lietuvą, 8-ajam
p. K.K.V. pulkui buvo įsakyta vykti į Kapčiamiestį, kur rugsėjo 22 d. lenkų pajėgoms pradėjus
atakuoti ties Želva, plačiame bare išdėstytos negausios pulko pajėgos buvo priverstos trauktis.
Pulkas šiose kautynėse smarkiai nukentėjo, kariai buvo išblaškyti, nemažai pakliuvo į lenkų
nelaisvę. Pulko likučiai koncentravosi Seirijuose ir bandė atsigauti po patirtų nuostolių58.
Lenkams užėmus Vilnių, trys 8-ojo p. K.K.V. pulko batalionai skirtingais keliais 1920 m. lapkričio
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3 pav. Miko Bramsono, atsargos leitenanto, Panevėžio žydų gimnazijos mokytojo,
Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos
Panevėžio skyriaus nario, anketa. LCVA.
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18 d. pasiekė Ukmergę ir iš ten 1-asis batalionas nusiųstas prieš lenkus į Širvintų–Giedraičių
rajoną, kur lapkričio 21 d. pasižymėjo kautynėse ties Šešuoliais. 2-asis ir 3-iasis batalionai
gavo įsakymą sulaikyti lenkų kavalerijos brigadas Kavarsko–Kurklių rajone59. Mūšiuose prieš
bolševikus daugelis Panevėžio krašto žydų šauktinių dalyvavo ne rikiuotės kuopose arba
tarnavo kariuomenės poreikius užtikrinančiuose ir infrastruktūriniuose padaliniuose, o lenkų
fronte dauguma jų dalyvavo kariniuose mūšiuose ir kovėsi „su ypatinga narsa ir užsidegimu“60.
Panevėžio krašto šauktiniai 1-ojo – 8-ojo pėstininkų pulkų gretose 1919–1923 m. kovėsi prieš
lenkus prie Širvintų, Giedraičių, Vilniaus, Varėnos, Leipalingio, Seinų, Trakų, Kaišiadorių,
Aukštadvario, Valkininkų, Augustavo miškuose61. Panevėžietis 1-ojo pėstininkų Lietuvos
Didžiojo Kunigaikščio Gedimino pulko vyr. puskarininkis Mauša Segalis buvo sužeistas
kovose ties Perloja 1920 m.62
Ginkluoti skalpeliu ir šaukštais
1919 m. pabaigoje – 1920 m. pradžioje įsismarkavusios gripo, dėmėtosios ir vidurių
šiltinės bei dizenterijos epidemijos nusinešė nemažai aukų visoje šalyje. Daug kareivių
Nepriklausomybės kovų pradžioje mirė dėl blogos sanitarinės būklės.
Kalbant apie panevėžiečių žydų indėlį kovose už Lietuvos nepriklausomybę, reikėtų
nepamiršti ir žmonių, kurie neatitinka standartinio kario apibrėžimo. Jie nelaikė rankose ginklų
ir nesikovė priešakinėse fronto linijose, tačiau jų pagalba ir iniciatyvos buvo svarbios siekiant
pergalės. Augant Lietuvos kariuomenės gretoms, natūraliai didėjo kariuomenės aprūpinimo
poreikis. Vienas iš prioritetinių uždavinių buvo pasirūpinti karių sveikata, t. y. ne tik gydyti
sužeistuosius bei susirgusius, bet taip pat užtikrinti patenkinamą sanitarinę būklę, užkertant
kelią užkrečiamųjų ligų epidemijų protrūkiui kariuomenėje, kurių net keletas siautė visoje šalyje
1920 m. pradžioje. Tam trūko kvalifikuoto, medicininį išsilavinimą turinčio personalo. 1919 m.
gegužės 8 d. buvo paskelbta medicinos personalo iki 45 m. mobilizacija63. Tai padidino karo
gydytojų skaičių kariuomenėje, bet problemos neišsprendė, jų vis tiek trūko, kaip ir būtiniausių
priemonių bei medikamentų kariams gydyti.
1920 m. sausio 19 d. Elijas Subockis (4 pav.), dirbęs Karo sanitarijos skyriuje, buvo
paskirtas jaunesniuoju gydytoju į 4-ąjį p. L.K.M. pulką, netrukus jis pakeltas į vyresniuosius
leitenantus64. E. Subockis buvo vienas iš trijų pulko karo gydytojų. 1885 m. gimęs ir užaugęs
Panevėžyje, E. Subockis Maskvos universitete baigė medicinos studijas, sukūrė šeimą, kurioje
1917 m. gimė duktė Ina65. 1914 m. rugpjūčio 1 d. jis buvo paimtas į caro kariuomenę ir nusiųstas
į Kauno karo ligoninę. Frontui slenkant į rytus ir karo veiksmams persikėlus į Lietuvą, 1915 m.
E. Subockiui teko trauktis kartu su rusų kariuomenės daliniais. Jis priskirtas 445-ajam lauko
atsargos lazaretui. 1918 m. gegužę jis baigė tarnybą rusų kariuomenėje, bet jo kaip karo gydytojo
karjera tęsėsi dar keletą metų. Lieka neaišku, kada ir kokiu būdu E. Subockis grįžo į gimtąjį
kraštą, žinoma tik, kad 1919 m. vasaros pradžioje jis buvo mobilizuotas ir komandiruotas į II
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4 pav. Gydytojo Elijaus Subockio asmens dokumentas, išduotas 7-ajame Žemaičių
kunigaikščio Butigeidžio pulke. Ukmergė, 1920 m. sausio 29 d. LCVA.

Raudonojo Kryžiaus ligoninę Kaune66.
Vykdydamas kariuomenės įsakymus, gydytojas E. Subockis 1920 m. pakeitė net keletą
tarnybos vietų – dirbo 4-ajame p. L.K.M. ir 7-ajame Žemaičių Kunigaikščio Butigeidžio
pulkuose bei 2-ame atskirajame lazarete67. Su 4-uoju p. L.K.M. pulku E. Subockis dalyvavo
žygiuose dėl Lietuvos nepriklausomybės bolševikų fronte (1920 m. liepos 27 – spalio 1 d.) ir
lenkų fronte (1920 m. spalio 1 – 1921 m. vasario 12 d.). Už nuopelnus vyriausiasis leitenantas
apdovanotas Stanislovo III laipsnio ir Šv. Onos III laipsnio ordinais68. Pasibaigus kautynėms
ir pulkui grįžtant į savo pirminę dislokacijos vietą Panevėžio rajone, gydytojas E. Subockis
komandiruotas į 2-ąjį atskirąjį lazaretą, iš kurio 1923 m. vasario 1 d. buvo išleistas į atsargą69.
Visiškai kitaip susiklostė anksčiau minėto karo mediko Leizerio (Leono) Feinbergo
karjera. Jis medicinos nestudijavo. 1896 m. Panevėžyje gimusį jauną vyrą pašaukė atlikti karo
tarnybos prievolę rusų kariuomenėje 1915 m. vasarį. Po trumpų mokymų jis buvo išsiųstas
į frontą ir nepraėjus nė porai mėnesių pakliuvo į vokiečių nelaisvę Karpatų fronte70. Karo
belaisvis buvo priverstas dirbti Budapešto chirurginės ligoninės tarnautoju. Grįžęs į Panevėžį
pirmomis 1920 m. dienomis L. Feinbergas stojo į Lietuvos kariuomenę savanoriu ir buvo
išsiųstas į sanitarijos skyrių. Įvertinus nelaisvėje sukauptas žinias ir darbinę patirtį, jis buvo
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5 pav. Panevėžio ratelio kariams šelpti
aktyvistė dantų gydytoja Ana Merienė.
XX a. ketvirtasis deš. Panevėžio
kraštotyros muziejus.

paskirtas felčeriu į husarų pulko trečią eskadroną. Naujasis felčeris vėl atsidūrė fronte kaip
jaunesnysis sanitarijos puskarininkis ir kartu su pulku dalyvavo kautynėse prieš lenkus71. 1923 m.
vasario 7 d. L. Feinbergas įrašytas į atsargos rezervą ir paleistas iš kariuomenės, gyveno iš
komercijos, o ne iš medicininės patirties, sukauptos karo ir pokario metais72.
Papulkininkis gydytojas Vladas Nagevičius, daug prisidėjęs organizuojant ir plečiant
kariuomenės sanitariją, trūkstant lėšų ir žmonių tinkamai rūpintis kariais, stengėsi inicijuoti
pagalbą iš visuomenės, palaikydamas tam tikrų draugijų ir būrelių, kurių tikslas – vienaip ar
kitaip prisidėti prie pagalbos veikiančiai lietuvių kariuomenei, organizavimąsi. Padėti fronto
kovotojams buvo pasiryžęs ir gerai organizuotas Panevėžio žydžių moterų būrelis. Tokia pagalba
retai kada būdavo įvertinama kariniais ordinais, bet tuo metu buvo labai svarbi karių kasdienio
gyvenimo kokybei palaikyti. Panevėžio žydų moterų aktyvumas šiek tiek išsiskiria bendrame to
meto Lietuvos kontekste, nes susibūrusios į Panevėžio žydžių moterų sąjungą dar tik kuriantis
demokratiškoms sekuliarioms žydų bendruomenėms šalyje, jos 1919 m. pabaigoje dalyvavo
pirmuose Panevėžio žydų bendruomenės tarybos rinkimuose ir laimėjo dvi vietas iš 2373. Viena
iš Panevėžio moterų ratelio kariams šelpti aktyvisčių buvo dantų gydytoja Ana Merienė (5 pav.).
Aukų rinkimas, maisto punktų steigimas ir išlaikymas, suaukotų būtiniausių šiltų drabužių,
higienos reikmenų, tvarsliavos, kitų reikalingų daiktų siuntimas į frontą buvo pagrindinės
iniciatyvių panevėžiečių Meros Reznikovičienės, R. Šliachterienės, Basios Bregauskienės,
D. Subockienės, A. Abelsanienės, Anos Merienės, Cilės Kaganienės, A. Fleišerienės,
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Linos Dembo veiklos sritys. Kariuomenės vadovybė šią pagalbą įvertino – išvardytos moterys
apdovanotos Lietuvos nepriklausomybės 10 metų sukakties medaliais74.
Išvados
Panevėžio krašto žydai paliko savo pėdsaką Lietuvos kariuomenės Nepriklausomybės
kovų istorijoje. Panevėžiečių indėlis nėra svarbiausias ar įsimintiniausias bendrame Lietuvos
kontekste, tačiau pakankamai svarus, kad būtų žinomas ne tik lokalios istorijos sklaidos
lauke. Panevėžio krašto žydų bendruomenė taip pat nėra garsi tuo, kad davė šaliai daugiausia
didvyrių, žuvusių už Tėvynės laisvę, ir negali pasigirti ilgiausiu apdovanotųjų už nuopelnus
Nepriklausomybės kovose sąrašu. Tarp 1919–1923 m. laikotarpiu Lietuvos kariuomenėje
tarnavusių Panevėžio krašto žydų buvo tokių, kurie stojo į partizanų kuopas, vėliau tapusias
reguliariosios kariuomenės dalimi, taip pat tokių, kurie po penkiolikos metų buvo pripažinti
kariuomenės kūrėjais savanoriais (žr. 2 priedą), bet daugiausia buvo eilinių, kurie pakluso
krašte paskelbtoms mobilizacijoms, stojo kariuomenėn, žinodami, kad teks ginklu ginti kraštą,
kuriame gyveno, ir sąžiningai atliko savo pareigą sunkiausiu šaliai metu.
Panevėžio krašto žydai, baigę karinę tarnybą ir grįžę į savo gimtąsias vietas, ėmėsi
įprastos kasdienės veiklos, gyveno eilinių piliečių gyvenimą. Tačiau tarnavimo kariuomenėje
patirtis nebuvo visiškai pamiršta ir ketvirtojo dešimtmečio pradžioje, telkiantis įtampos
debesims tarptautinės geopolitikos bei šalies vidaus frontuose, panevėžiečiai aktyviai įsijungė
į Žydų karių sąjungos veiklą. Panevėžio skyrius nebuvo pats gausiausias, bet, reikia pripažinti,
buvo vienas aktyviausių visą sąjungos gyvavimo laikotarpį, nuolat ir kryptingai telkęs bendram
darbui Panevėžio apygardos skyrių narius, raginęs stiprinti krašto ginkluotąsias pajėgas,
prisidedant prie netoli Panevėžio dislokuoto 4-ojo p. L.K.M. pulko ginkluotės atnaujinimo, bei
dosniai aukojant valstybės ginklų fondui.
Absoliučios daugumos Panevėžio krašto žydų karių likimas vienodas: 1941 m. vasaros
pabaigoje ar ankstyvą rudenį jie buvo brutaliai nužudyti tame pačiame krašte, už kurį kovėsi
Nepriklausomybės kovose. Tokios lemties neišvengė net kūrėjo savanorio medaliais apdovanoti
kraštiečiai žydai.

79

Dr. EGLĖ BENDIKAITĖ
Lithuanian Institute of History

Let the Marches and Facts Speak:
Jews of Panevėžys Region in Independence Battles
Conclusions
The Jews of Panevėžys region left their trace in the history of the Lithuanian Army
Independence struggles. The contribution of Panevėžys inhabitants is not the most important
or memorable in the overall context of Lithuania, but it is sufficiently important to be known
in a broader field than the field of the local history dissemination. The Jewish community
of Panevėžys region didn‘t give the country the greatest number of heroes who died for the
freedom of the country and can not present the longest list of the people honored for their merits
in Independence Battles. In the period of 1919–1923 the part of Jews of Panevėžys region
served in the Lithuanian Army and some of them joined the Partisans quarters, which later
became the part of the regular army. There was the number of Jews, who fifteen years later were
recognized as the Volunteers – Army founders (see Annex 2), but most of them were soldiers
who obeyed the announced mobilizations in the region, became soldiers, who understood that
they would have to defend their country with a weapon and who honestly performed their duty
during the hardest period of the country.
The Panevėžys region Jews after completing their military service and returning to their
native places turned to regular daily activities, lived the ordinary citizens’ lives. However,
the experience of military service was not completely forgotten and in the 1930s when there
appeared the tension of international geopolitics and internal fronts of the country. Panevėžys
inhabitants became actively involved in the activities of the Jewish Soldiers Union. The
Panevėžys branch was not the most abundant, but it should be acknowledged that it was one of
the most active one in the entire Union. It constantly and purposefully concentrated members of
the Panevėžys regional divisions for a joint work, encouraged to strengthen the armed forces of
the region, contributing to the renewal of the armament of the Fourth Infantry Regiment named
by Lithuanian King Mindaugas dislocated near Panevėžys. Panevėžys regional divisions
generously were donating to the State Arms Fund.
e fate of the majority of Jewish soldiers in Panevėžys was the same: in summer or early
autumn of 1941 they were brutally murdered in the same country for which they fought in Independence �ghts. Such destiny could not avoid even those Jews, who were awarded the medals
of the Founders Volunteers.
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