I DALIS
CIVILIAI ATBËGËLIAI IÐ LENKIJOS
LIETUVOJE
1939 m. rugsëjo 1 d. Vokietijai uþpuolus Lenkijà, buvo aiðku, kad
drausminga, gerai apmokyta ir ginkluota moderniausiais ginklais Vokietijos kariuomenë gana lengvai palauð Lenkijos kariuomenæ, nors
pastaroji ir atkakliai prieðinosi.
Daugelio logiðkai màstanèiø þmoniø supratimu, Lietuvai susidarë
puikios sàlygos atkerðyti Lenkijai uþ Vilniaus uþgrobimà. Tikriausiai
nereikia priminti, kà tada lietuviams reiðkë Vilnius, amþinoji Lietuvos
sostinë, kuo ji buvo visiems Lietuvos þmonëms. Taèiau jau paèià pirmà
karo dienà Lietuvos vyriausybë visam pasauliui paskelbë, kad Lietuva
bus neutrali ðiame tarp kaimyniø kilusiame kare.Vyriausybës aktas dël
Lietuvos neutralumo skelbë:

Pasirëmæs 1939 m. sausio 25 d. neutralumo ástatymo (Vyriausybës þinios, 632) III straipsniu, skelbiu:
1) prasidëjus tarp svetimø valstybiø karo veiksmams, Lietuvos Respublika pasilieka neutrali;
2) Lietuvos Respublikos teritorijoje draudþiami visokie veiksmai,
kurie pagal bendrai pripaþintas tarptautinës teisës taisykles paþeidþia neutralumà;
3) Lietuvos Respublikos neutralumui iðlaikyti nuo 1939 m. rugsëjo 1 d. visoms kariaujanèioms valstybëms taikomi neutralumo
ástatymo nuostatai9 .
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Lietuvos TSR istorijos ðaltiniai.  T. 4.  V., 1961.  P. 727728.

Taèiau Vokietija, nepaisydama, kad Lietuva pasiskelbë neutralia
valstybe, stengësi patraukti jà á savo pusæ. Iki pat rugsëjo 16 d. Vokietijos vyriausybë ávairaus lygio kanalais siûlë Lietuvai atsiimti, Vokietijai padedant netgi kovine jëga, Vilniaus kraðtà. Taèiau Lietuvos vyriausybë su tuo nesutiko. Lietuva iki galo liko iðtikima savo paskelbtiems neutralumo principams.

1. LENKØ ATBËGËLIØ ATSIRADIMAS VILNIUJE IR
LIETUVOJE
Nors paèià pirmà karo dienà Lietuva ir paskelbë neutralitetà tarp
Vokietijos ir Lenkijos kilusiame kare, karo veiksmams artëjant prie jos
sienø nebuvo jokiø garantijø, kad kurios nors ið kariaujanèiø valstybiø
kariuomenë jø neperþengs, todël Lietuvoje buvo ávykdyta dalinë kariuomenës mobilizacija. Administracinë linija su Lenkija buvo visiðkai
uþdaryta. Sienà, be pasienio policijos, pradëjo saugoti ir kariuomenë.
Nors tada Lietuva tiesiogiai á karo veiksmus átraukta nebuvo, taèiau tiesiogiai susidûrë su karo padariniais, tarp jø su karo pabëgëliais
ir internuotaisiais lenkø kariais.
1939 m. spalio 10 d. sutartimi Sovietø Sàjungai gràþinus Lietuvai
Vilniø ir dalá jo srities, atbëgëliø problema tapo dar sunkesnë ir sudëtingesnë.
Pirmieji pabëgëliai Vilniuje pasirodë jau 1939 m. rugsëjo 34 dienomis. Tai buvo pabëgëliai ið Dancigo, kurie buvo priversti ið ðio laisvojo miesto pasitraukti dar prieð karo pradþià. Tai daugiausia buvo lenkiðkosios bendruomenës Dancige vadovai, kurie nacionalsocialistø buvo priversti bëgti ið ðio miesto.
Vilniui vargo su pirmaisiais atbëgëliais nebuvo. Tai buvo turtingi
þmonës, be to, vietos lenkai juos priëmë su uþuojauta ir pagarba. Kiekvienas Vilniaus lenkas galëjo atiduoti paskutiná duonos kàsná atbëgusiam ið Dancigo, nors ðelpiamasis bûtø ir daug turtingesnis uþ ðelpëjà.
Bet jokiø aukø pirmiesiems karo atbëgëliams ið visuomenës nebuvo
reikalaujama. Tada pagrindinis vilnieèiø rûpestis buvo suþeistieji, kuriø
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á Vilniø atveþdavo kiekvienà naktá. O lenkø pabëgëliø banga plûdo
Lenkijos pietryèiø link. Liublinas, Chelmas, Hrubieðovas, Zamoscius,
Vlodzimieþas buvo prisikimðæ karo pabëgëliø. Jø banga toliau slinko
Volynës ir Stanislovovo link. Þmonës manë, kad ði sritis bus saugiausia, kadangi ji buvo toliausiai nutolusi nuo LenkijosVokietijos sienos.
Ta paèia kryptimi, beje, traukësi ir Lenkijos vyriausybë10 .
Kitas, tiesa, daug maþesnis, pabëgëliø srautas pasuko Vilniaus link.
Ðeðtà, septintà karo dienà Vilnius susilaukë gausaus jø bûrio. Atbëgëliø srautas nuolat augo. Ðtai kaip tas dienas Vilniuje prisimena pabëgëlis ið Varðuvos Hermanas Krukas.
Vilnius lyg uþplûstas potvynio bangos.
Rasti vietà atsigulti  svajonë. Duonos gabalëlis  reta laimë. Marðkiniaiæ Kas dabar galvoja apie marðkiniusæ Muilas  prabanga, o ðiltas
maistas  fantazija. Kiekvienas bent truputá normalesnis kampas sukelia virpulá: kambarys! Ar þmonës dar turi kambarius, miega lovoseæ..
Ar jie ið viso miegaæ! Kiekvienas pabëgëlis suvirpëdavo pamatæs, kad
kaþkur dar verda normalus gyvenimas ir ne viskas dar sugriauta ir suniokota.11
Dël tokio pabëgëliø srauto ið dalies buvo kalta lenkø propaganda.
Dienà naktá skelbdama apie vokieèiø þiaurumus okupuotose srityse, ne
vienà lenkà paskatino atkakliau prieðintis vokieèiams, bet kartu ir privertë ðimtus tûkstanèiø þmoniø viskà metus bëgti kuo toliau nuo fronto. Tiesa, po keleto dienø radijas ir spauda ëmë raginti gyventojus pasilikti savo gyvenamose vietose, niekur nebëgti, kad neapsunkintø ir taip
jau sunkios kitø srièiø gyventojø padëties. Bet kas galëjo tuo patikëti,
kai patys ragintojai irgi bëgo...
Dauguma bëgliø instinktyviai bëgo tolyn nuo artëjanèiø vokieèiø,
tuo tarpu nemaþai þydø Vilniø savo prieglobsèiu pasirinko sàmoningai.
Jie á Vilniø stengësi patekti todël, kad, kritus Varðuvai, svarbiausiu þydø mokslo ir kultûros centru Rytø Europoje buvo laikomas Vilnius. Tai
galima pailiustruoti Varðuvos þydø inteligentø bëgimo istorija.
10
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Þilënas V. Pirmieji karo pabëgëliai // Lietuvos þinios.  1940, sausio 9.
Kruk Herman. Paskutinës Lietuvos Jeruzalës dienos.  P. 27.

Vokieèiams artëjant prie Varðuvos, þydø þurnalistø, mokslo bei
visuomenës veikëjø grupë paliko Varðuvà. Ðiame bëgliø vagone, kuris
karo verpetuose klaidþiojo Lenkijos keliais, buvo susitelkæ þymiausi
þydø veikëjai, tarp jø tarptautinio þurnalistø ir raðytojø PEN klubo,
Þydø literatø sàjungos, Þydø þurnalistø sindikato pirmininkai, mokslo darbuotojai, visø þydø leidiniø redakcijø Varðuvoje darbuotojai. Pakeliui prie jø prisijungë dar kelios deðimtys þydø þurnalistø, literatø ið
kitø Lenkijos miestø. Ðis þydø visuomenës elitas átemptai svarstë, kur
bëgti, kur susirasti pastogæ. Patekæ á Sovietø Sàjungos okupuotà Rytø
Galicijà, galëjo savo apsistojimo vieta pasirinkti Lvovo miestà, kuris
buvo gana stambus þydø centras, taèiau lapkrièio pradþioje vieningai
nutarë, nepaisydami visokiø formalumø ir susisiekimo kliûèiø, vykti á
Vilniø. Taip jie atsirado Vilniuje12 . Tarp atbëgusiøjø buvo tokie þymûs
þydø raðytojai, kaip Noachas Priluckis, B.
Ðefneris, dr. Kleinbaumas, Vladimiras Kosovskis, B. Jeuðzonas, Ch. Ð. Kaþdanas, Bernardas Singeris, Ð. Mendelsonas, J. M. Naimanas, Lazaris Kahanas, M. Mozesas, dr.
J. Krukas, Viktoras Ðulmanas, P. Ðvarcas ir
kiti 13 .
Vilniuje butø kainos labai iðaugo, atsirado benamiø. Vilnieèiai nepalankiai þiûrëjo á naujuosius atbëgëlius dar ir todël, kad
pastarieji paskleidë nemaþai panikos ir atvirai keikë ir plûdo tai, kà Vilniaus lenkai dar
garbino. Ypaè vilnieèius siutino atbëgëliø paMarðalas E. Rydz-Smiglas
nieka marðalui Edvardui Rydz-Smigliui (Edward Rydz-Úmigùy) ir uþsienio reikalø ministrui Juzefui Bekui (Józef
Beck). Atbëgëliai liûdnai juokavo, kad geriau Rydz, negu nic, bet,
kai nebëra nic, nereikalingas ir Rydz ir pan14 .
Lietuvos centrinis valstybës archyvas.  F. 757.  Ap. 9.  B. 3.  L. 66.
Kruk Herman. Paskutinës Lietuvos Jeruzalës dienos.  P. 40.
14
Þilënas V. Pirmieji karo pabëgëliai // Lietuvos þinios.  1940, sausio 9.
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Taèiau nuotaikos greitai pasikeitë, kai virð miesto pasirodë vokieèiø
lëktuvai. Padëtis dar labiau susikomplikavo rugsëjo 17 d. Sovietø Sàjungai ið rytø uþpuolus Lenkijà. Raudonajai armijai pasirodþius Vilniaus
kraðte ir jai sparèiai stumiantis á vakarus, sumuðtø Lenkijos armijø likuèiai ir civiliai pabëgëliai iðsigelbëjimà matë tik Lietuvoje, nes bëgti ið
Vilniaus tebuvo galima tik á Lietuvà, kadangi vaþiuoti á draugiðkà Lenkijai Latvijà jau buvo rizikinga. Sovietø kariuomenë bet kuriuo metu galëjo perkirsti VilniausTurmanto geleþinkelio linijà ir bëgliai bûtø patekæ
á jø rankas. Lietuvos generalinis konsulatas, ásikûræs Þorþo (dabar Vilniaus) vieðbutyje Vilniuje, prisikimðo ávairiausiø buvusiø Varðuvos valdþios pareigûnø, dvasinës valdþios atstovø, dvarininkø, fabrikantø, rusø emigrantø. Tuo metu konsulate dirbo tik du þmonës: konsulas dr. Antanas Trimakas ir
sekretorë Birutë Verkelytë.
Bëgliø ið Lenkijos eilës buvo nutásusios nuo konsulato durø antrame
aukðte iki dabartinës parduotuvës Vaikø pasaulis. Pirmieji konsulato knygoje áraðyti interesantai buvo Juzefo Pilsudskio (Józef Piùsudski) naðlë su dviem
dukromis ir garsi lenkø aktorë J. Smosarska15 .
Prie Vilniaus artinantis sovietø armijai, Lietuvos uþsienio reikalø ministras Juozas Urbðys ásakë pristabdyti vizø
Juozas Urbðys
á Lietuvà iðdavimà. Tada Vilniaus lenkai nusprendë pasiøsti specialià delegacijà á Kaunà, á kurià áëjo Vilniaus vyskupijos administratorius Kazimieras Michalkevièius ir profesorius Vitoldas Stanevièius, praðyti, kad Lietuva priimtø nelaimës iðtiktus lenkus, kad internuotø Lenkijos kariuomenës likuèius16 .
Federavièienë B. 1939 metais lenkams ir þydams Lietuva tapo gelbëjimosi viltimi
// Lietuvos rytas.  1995, lapkrièio 30.
16
Þilënas V. Vilnius laukia SSSR // Lietuvos þinios.  1940, sausio 16.
15
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Po Vilniø ëmë sklandyti gandai, kad Lietuvos kariuomenë gavo
ásakymà uþimti Vilniø. Daugelis su palengvëjimu atsikvëpë.
Pirmieji lenkø kariai LietuvosLenkijos demarkacijos linijà perëjo 1939 m. rugsëjo 18 d. 12 val. Perëjæ administracinæ linijà, lenkø
kariai tuojau buvo nuginkluojami, pamaitinami, suteikiama bûtina medicinos pagalba ir gabenami á jiems paskirtas internavimo vietas.
Tomis dienomis Kaunà pasiekë nemaþai buvusios Lenkijos aukðtø
valdininkø. Tarp jø Vilniaus vaivada Artûras Maruðevskis (Artur Maruszewski), buvæs ministras pirmininkas Aleksandras Prystoras (Aleksander Prystor) buvusià Lietuvos  Lenkijos demarkacijos linijà perëjo
ið rugsëjo 17 á 18 d. Greitai po jø á Lietuvà atbëgo Suvalkø ir Gardino
burmistrai bei seniûnai, buvæs Pamario vaivada lietuvis Stefanas Kirtiklis, o buvæs vyriausiasis Varðuvos burmistras Straþynskis ir vaivada
Pèiorkovskis (kitur Pacerkovskis  G. S.) Kaunà pasiekë pësèiomis net
ið Punsko17 .
Rugsëjo 19 d. á Kaunà atvaþiavo marðalo J. Pilsudskio naðlë Aleksandra Pilsudska su dukromis Vanda ir Jadvyga, vyresnysis valstybës
policijos komisaras Jasinskis (Jasiñski).
Á Kaunà taip pat atveþta suþeistø lenkø kariø. Jie buvo paguldyti á
karo ligoninæ. Tuo tarpu rugsëjo 19 d. Lenkijos atstovybës Kaune tarnautojø ðeimos specialiu lëktuvu iðskrido á Helsinká18 .
Rugsëjo 20 d. prie Lietuvos sienø pradëjo rinktis pabëgëliai ið tolimesniø Lenkijos vietø. Tai buvo daugiausia moterys su maþais vaikais,
kurios blaðkësi prie sienos, nesiryþdamos jos pereiti. Tuo pat metu Vyþainiø ir Punsko savivaldybës nuo savo bûstiniø nuëmë lenkiðkas vëliavas ir iðkabino lietuviðkas. Nei Vokietijos, nei Sovietø Sàjungos kariuomenës ten dar nebuvo19 .
Be to, ir Lietuvos kariams, saugojusiems Lietuvos sienas, buvo ásakyta ásileisti kaip galima maþiau civiliø, neturinèiø Lietuvos valdþios
Lietuvos þinios.  1939, rugsëjo 20; spalio 16; Lenkijos pabëgëliø atvyko á Lietuvà
// Ten pat.  1939, rugsëjo 20.
18
Lenkijos pabëgëliø atvyko á Lietuvà // Ten pat; Lietuviðkos vëliavos Punske ir
Vyþainiuose // Ten pat.  1939, rugsëjo 21.
19
Lietuviðkos vëliavos Punske ir Vyþainiuose // Ten pat.  1939, rugsëjo 21.
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ástaigø iðduotø leidimø, nes visø norinèiø pabëgti ið Lenkijos tokia
maþa valstybë kaip Lietuva priimti negalëjo, todël daliai pabëgëliø nuo
Lietuvos sienos teko pasukti atgal20 . Taèiau neretai tie patys pabëgëliai, kuriø lietuviø kariai nepraleisdavo per sienà, ásimaiðydavo á perþengianèià sienà kariø tarpà ir taip jà pereidavo21 .
Didþiausias atbëgëliø srautas á Lietuvà plûstelëjo rugsëjo 20 ir 21
dienomis Giedraièiø ir Ðirvintø rajone, po to jø gerokai sumaþëjo, nes
rugsëjo 21 d. Raudonoji armija daugelyje vietø pasiekë Lietuvos sienas22 .
Vargu ar kas nors dar prieð mënesá bent buvo pagalvojæs, kad per
trejetà savaièiø suþlugs didþiulë lenkø valstybë ir ne vienas lenkas,
palikæs savo namus, tëvynæ, turës ieðkoti prieglobsèio kitur ir net pas
tuos, kuriuos labiausiai skriaudë, niekino ir laikë savo didþiausiais prieðais. Dauguma jø pabëgo beveik taip, kaip stovi, pasiëmæ tik vienà kità
jiems brangesná daiktà ir kiek sugraibæ beverèiais tampanèiø zlotø. Jø
kelionë á Vilniø ir Lietuvà buvo nepaprastai sunki. Nuo ðliauþianèios
vokieèiø ir sovietø kariuomenës jie daugiausia bëgo naktimis, per miðkus, dienà slëpdamiesi nuo lëktuvø antskrydþiø. Ðie pabëgëliai  daug
jø su maþais vaikais  Vilniø pasiekë galutinai nuvargæ ir iðbadëjæ. Tarp
atbëgusiøjø buvo ir tokiø, kurie jau ne kartà spruko nuo vokieèiø.
Pavyzdþiui, atbëgëlis, pateikæs Nanseno vardu iðduotà pasà, nurodë,
kad jis buvo Austrijos sostinës Vienos gyventojas. Po Austrijos anðliuso pabëgo á Èekoslovakijà, jai þlugus pabëgo á Varðuvà, o kapituliavus
Varðuvos gynëjams pësèias leidosi á Vilniø23 .
Á Lietuvà karo audra atbloðkë ir 111 pabëgëliø þydø ið Èekoslovakijos. Jie jau 1939 m. pavasará, gelbëdamiesi nuo vokieèiø, buvo pabëgæ á Lenkijà, turëjo vizas vykti á Ðvedijà, bet iki Lenkijos uþpuolimo
nespëjo iðvaþiuoti. 1939 m. spalio pradþioje jie atsirado Vilniuje24 .
Uþdavinys V. Pabëgëliø ir internuotøjø siluetai // Lietuvos aidas.  1939, spalio 26.
LCVA.  F. 300.  Ap. 1.  B. 5.  L. 186.
22
Dundulis B. Kaip uþmegztas kontaktas su Raudonàja armija // Lietuvos þinios. 
1939, rugsëjo 22.
23
Nûdieninio Vilniaus vaizdai // Rytinis Lietuvos aidas.  1939, spalio 16.
24
A. Trimako Tautø Sàjungos aukðtojo pabëgëliø reikalams ágaliotinio atstovo Lietuvoje 1940 03 11 raðtas Lietuvos Raudonojo Kryþiaus pirmininkui // LCVA.  F.
757.  Ap. 9.  B. 6.  L. 208.
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Tarp atbëgëliø ið Èekoslovakijos buvo 12 inþinieriø, 9 advokatai, 4
gydytojai, 3 þurnalistai. 104 (85 vyrai ir 19 moterø) ið jø buvo apgyvendinti mokyklos pastate Universiteto g. 925 .
Nepriimti atbëgëliø Lietuva negalëjo, kaip ir bet kuri civilizuota
valstybë. Tai buvo þmogiðkumo pareiga, numatyta ir tarptautinëje teisëje, taèiau kartu su bendru atbëgëliø srautu á Lietuvà pateko ir apie
200 lenkø veikëjø, ypaè pasiþymëjusiø arðia antilietuviðka veikla, kitados garsiau uþ kitus ðaukusiø marsz na Kowno, persekiojusiø lietuvius ir lietuviø organizacijas Vilniuje ir Vilniaus kraðte. Lietuvos vyriausybë galëjo patraukti juos baudþiamojon atsakomybën, taèiau, vadovaudamasi humaniðkais sumetimais, Vidaus reikalø ministerija pasiûlë jiems per 14 dienø apleisti Lietuvà26 .
Civiliø bëgimas á Lietuvà nesiliovë ir Raudonajai armijai uþëmus
visà Vilniaus kraðtà, nes sovietinës karinës dalys nekliudë ið Vilniaus
niekam keliauti. Jos þiûrëjo, kad tik þmonës nesineðtø ginklø. Tiesa,
dalis atbëgëliø turëjo vizas iðvykti á kitas ðalis27 . Taèiau bëgliø á Lietuvà
labai sumaþëjo Vilniuje ir Vilniaus kraðte pasklidus gandui, kad Vilnius
bus gràþintas Lietuvai. Taèiau dabar lenkø pabëgëliai, buvæ kitose Sovietø Sàjungos okupuotose srityse, metësi á Vilniø ir Vilniaus sritá. Ypaè
daug jø atbëgo ið Breslaujos apskrities28 .
Tiesa, sovietinë administracija atbëgëliø skaièiui Vilniuje sumaþinti ëmësi specialiø priemoniø. 1939 m. rugsëjo 20 d. lenkø kariuomenës karininkams buvo ásakyta registruotis karo komendantûroje. Civiliams pabëgëliams ásakyta iðvykti á savo kilimo vietas, jei jos buvo Vokietijos okupuotose teritorijose  iðvykti ið miesto á kitas vietoves29 . Taèiau tai maþai padëjo.
1939 spalio 28 d. Lietuvos kariuomenei áþengus á Vilniø visi karo
atbëgëliai, buvæ Vilniuje ir jo kraðte, atiteko Lietuvai.
Kruk Herman. Paskutinës Lietuvos Jeruzalës dienos.  P. 31.
Apie 200 lenkø turës Lietuvà apleisti // Lietuvos þinios.  1939, sausio 9.
27
Dundulis B. Þmonës be tëvynës // Ten pat.  1939, rugsëjo 23.
28
Pabëgëliø reikalai // Ten pat.  1939, rugsëjo 28.
29
Þepkaitë R. Vilniaus istorijos atkarpa. 19391940.  P. 27.
25
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Lietuvos kariuomenë sutinkama Vilniuje

Vilniaus gràþinimà Lietuvai ypaè palankiai sutiko ten buvæ atbëgëliai þydai bei apskritai visa Vilniaus þydø bendruomenë. Jau lapkrièio 8 d. Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, ministras pirmininkas brig. gen. Jonas Èernius ir vidaus reikalø ministras brig. gen.
Kazys Skuèas priëmë Vilniaus þydø bendruomenës lyderá dr. J. Vygocká ir su juo aptarë Vilniaus bei atbëgëliø þydø problemas30 .
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Dr. Vygockis pas Lietuvos vyriausybæ // Lietuvos þinios. 1939, lapkrièio 9.

