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Motiejus Valančius 1801-1875



Valančius pataria ir įspėja:

• „1) nepasitikėti žydais; 2) su jais 

nesibrolauti; 3) nepasiduoti 

apgaunamiems; 4) nepasakoti slaptų 

dalykų; 5) žydai niekada nelinki gero 

(lietuviui); 6) neklausyti žydų raginimų 

gerti arielką ir neklausyti kunigų;7) žydui 

katalikas tol bus geras, kol galės iš jo 

pelnyti naudos.“ (Paaugusių žmonių 

knygelė (1906)



Justinas Petraitis (1861-1917)

(Beilio byla 1913)
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Wilhelm Marr (1819-1904): Der Sieg des Judenthums 

ueber das Germanenthum (1879)
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IHRA “Working definition” 2016:

“Antisemitism is a certain perception of 

Jews, which may be expressed as hatred 

toward Jews. Rhetorical and physical 

manifestations of antisemitism are directed 

toward Jewish or non-Jewish individuals 

and/or their property, toward Jewish 

community institutions and religious 

facilities.”



Petras Vileišis (1851-1926)

• Mūsų žydai, ir kaip nuo anu turime gįtiesi 

(1886)
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Vincas Kudirka 1858-1899



Édouard Drumont: La France juive (1886)



Vincas Kudirka

Religinis antisemitizmas: “[...] žydai [...] 

baisiausi mūsų priešai [...], tai pikčiausi 

vilkai, avelių kailiais apsirengę [...], jie 

dančius sukandę laukia, kada ateis 

valanda, kurioj jie galės sugriauti mūsų

katalikišką tikėjimą, kada iš pamatų galės 

išversti visokį krikščionišką tikėjimą...” 

(Varpas, 1891, Nr. 8)



Kudirka ir rasinio antisemitizmo 

Lietuvoje pradai

• “Semitai veda kovą su arijonimis nuo 

amžių, vieni kitų neužkenčia. Šiandieninis 

antisemitizmas yra tiktai prajovu tąsoje tos 

amžinos kovos, rodančiu, kad arijonys 

aiškiau pajuto ant savo kaklo skaudesnį 

spustelėjimą semitiškos hidros ir stengiasi 

atsiliuosuoti.” (Tėvynės varpai, 1890. 

Nr.4)



Kudirka: “žydas nepaisant konvertacijos ar 

asimiliacijos visada liks nekintamčiu žydu su 

išnaudotojiškomis savybėmis” (V. Vareikis)

• “nuo žydo ir aukščiausias mokslas 

nenuvalo purvų, pritinkančių žemiausiems 

žydijos laipsniams <...> Jeigu nenori 

apsidergti, neprileisk prie savęs žydo; 

jeigu nenori apdergti savo draugiją, 

neprileisk prie jos žydo!” (Tėvynės varpai, 

1890, Nr. 4)









[Iš Geležinio vilko programos]:
• „1929 turi būti pradėtas platesnis 

antisemitinis judėjimas. Žinoma, 

ekcesai mūsų galuttiniam tikslui 

nepatarnaus, bet tiktai dar labiau to 

tikslo atsiekimą atitolins. Mūsų 

pradėtą Priešžydišką akcija turi 

išsilieti į visai kitas, kultūrines, 

neprasilenkiančias su etika ir 

žmoniškumo dėsniais formas.“

(LCVA, F. 563, Ap. 1, b. 1, l.115).



VSD raportas 1939. 6. 30
• Leipalingio apylinkėje viešpatauja ryški antisemitinė 

nuotaika, susidariusi bendrų socialinių bei tautinių ir 
lokalinių faktorių įtakoje ... Leipalingio apylinkės 
antisemitinei nuotaikai pavaizduoti yra charakteringas tas 
faktas, kad įvykusio ekceso niekas nesmerkia, atvirkšciai 
— visi giria.  Esą didelės bausmės ekscesininkams gali 
iššaukti dar didesnių antisemitinių ekscesų.  Be to, po 
įvykio ir charakteringi gandai buvo pasklidę.  Girdi, už 
Leipalingio žydų langų išmušimą, Hitleris padovanojęs 
Lietuvai kažkokį brangų lėktuvą, o jeigu keli žydai būtų 
buvę papiauti, tai ir visą Klaipėdos kraštą būtų gražinę 
Lietuvai.  Tie gandai ūkininkų pasakojami visu rimtumu.



Antanas Smetona 1874-1944



Kazys Skučas 1894-1941





Liaudies Seimo rinkimų biuletenis
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LKP etninė sudėtis: didmiesčiai, birž. 1941 (%)

• Vilnius: L-11,6 / Ž-11,2 / R- 77,1

• Kaunas: L-21,7 / Ž-25,9 / R-52,4

• Šiauliai: L-54,4 / Ž-14,9 / R-30,7



LKP narių išsilavinimo lygis:

1941. 1. 1 (nariai ir kandidatai, +/- 2.500)

• Aukštasis: 29 (1,2 proc)

• Baigę vidurinę: 78 (3,1 proc)

• Baigę pradinę: 1.296 (52,1 proc)

• “Raštingi, nebaigę pradinės”: (36,2 proc)

• Neraštingi: 17

• Šaltinis: LYA, F. 1771, Ap. 2, b. 250, l. 21.
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Grigorijus Šuras, Vilniaus geto kronika

• “[Trėmimų] vaizdas buvo kraupus. 

Prasidėjus karo veiksmams, ši deportacija 

Raudonajai armijai sukėlė nemažai 

sunkumų ir paveikė vietinių gyventojų

elgesį tuo metu, kai atėjo vokiečiai. 

Daugelis vokiečius laikė tikraisiais arba 

galimais gelbėtojais nuo neišvengiamos 

tremties”



Kazys Škirpa
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D. Lietuvių aktyvistų frontas (LAF)

• 1940 m. lapkričio 17 d. Berlyne susikūrė 

Lietuvių aktyvistų frontas (LAF), į kurio 

vadovybę įėjo nekomunistinių politinių 

Lietuvos jėgų atstovai, tačiau programą 

kuriant daug įtakos turėjo radikalai: 

voldemarininkai, jaunieji tautininkai ir 

dešinių pažiūrų katalikai. LAFo vadas plk. 

Kazys Škirpa.



,,Iš bolševikinės vergijos į naująją 

Lietuvą’’ (LAF’o atsišaukimas)

• A. Smetonos režimui inkriminuojama 

nuodėmė – tai, ,,kad 

nepriklausomoje Lietuvoje nebuvo 

pažaboti žydai ir panašūs 

elementai, savo labui žiauriai 

išnaudoję lietuvį’’.



1941 m. kovo 24 d.

,,Lietuvai išlaisvinti nurodymai’’ 

• ,,labai svarbu šia proga [karui kilus]

nusikratyti nuo žydų. Todėl reikia sudaryti 

jiems šalyje tokią slogią aplinką, kad nė 

vienas žydas nedrįstų net pagalvoti, jog 

naujojoje Lietuvoje jis galės turėti bent 

minimalias teises ir apskritai pragyvenimo 

galimybes. Tikslas – priversti visus žydus 

bėgti iš Lietuvos kartu su raudonaisiais ir 

rusais. Kuo daugiau jų iš Lietuvos 

pasišalins, tuo lengviau bus po to užbaigti 

išsivadavimą iš žydų’’ 



LAF’o programos projektas

16-asis punktas

• ,,Lietuvių aktyvistų frontas žydų 

tautinei mažumai Lietuvoje 

atšaukia svetingumą’’.
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• Citata iš Naujosios Lietuvos (liepos 4 d., 1941): 

• „Didžiausias Lietuvos, kaip ir kitų tautų, parazitas ir 
išnaudotojas buvo ir kai kur tebėra žydas <…>. Lietuvos 
žydija, kurios tikslas – tas pats žydiškiausias 
imperializmas, buvo užnėrusi kilpą ant kiekvieno lietuvio 
kaklo ir tykojo jį galutinai pribaigti. Šiandien, Adolfo 
Hitlerio genijaus ir šauniosios vokiečių kariuomenės dėka, 
esame laisvi nuo žydiškojo jungo. Bet to dar maža. Žydija 
ir šiandien dar nenurimsta, ji visur kenkia. Žydija 
komunistų yra palikta kelti neramumams, žydai yra 
komunistų šnipai <…>. Su tokiu priešu turi būti kovojama 
griežčių griežčiausiai <…>. Kova prieš komunizmą – tai 
kova prieš žydiją <…>. Komunizmui – galas, žydijai –
galas! Naujoji Lietuva, įsijungusi į Adolfo Hitlerio Naująją 
Europą, privalo būti švari nuo žydų <…>. Išnaikinti 
žydiją, o kartu su ja ir komunizmą, yra pirmasis 
Naujosios Lietuvos uždavinys“. 



LLV Min. Kabinetas 1941. 6. 27

Nutarta:Kad nežiūrint visų priemonių, kurių reikia imtis prieš 

žydus dėl jų komunistinės veiklos ir kenkimo vokiečių 

kariuomenei, partizanams ir paskiriems gyventojams vengti viešų 

žydų egzekucijų. Patirta, kad šie veiksmai padaryti žmonių, kurie 

nieko bendro neturi nei su Aktyvistų Štabu, nei su Partizanų 

Štabu, nei su Laikinąja Lietuvos Vyriausybe.



I laisvę vedamasis: „Kas yra?” 

(1941.10.25)

• „Kas padeda žydams ir 

belaisviams, reiškia su jais savo 

solidarumą... Šitaip elgdamasis, 

jis pastato save už bendruomenės 

ribų, nes šiandien vadovaujamasi 

šūkiu: mes arba jie.“



V. Gustainis, „Vairas“ 1933 m. Nr. 4:

• „Turint galvoj baisius, moderniškus 

chemijos pagrindu išgalvotus, naikinmo 

būdus, pirmiausia įvairias, baisias dujas, 

kurios su aviacijos pagalba per keletą 

valandų gali paskandinti ir amžinai 

užmigdyti visos nedidelės valstybės visą 

gyvybę, atrodo, kad visiškas ir greitas 

silnesnės visos tautos galutinis 

išnaikinimas lengvai gali virsti realybe“.






