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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá problematikou kolaborace v Litvě a Lotyšsku – konkrétně
motivací a průběhem kolaborace části obyvatelstva za druhé světové války s nacistickým
režimem. V obou pobaltských zemích bylo vyhlazeno přes 90 % původní židovské populace
a většina z ní do konce roku 1941. Kolaborace měla vliv na míru a rychlost implementování
konečného řešení židovské otázky v Pobaltí. První část práce je věnována politickohistorickému kontextu s ohledem na holocaust v obou zemích. V této části jsou rozebrány
okolnosti, které měly zřetelný vliv na pobaltskou společnost, a to předválečný
antisemitismus, sovětská okupace a nacistická okupační správa. V další části práce na
základě komparace snaží analyzovat pogromy, fungování kolaborantských jednotek a jejich
strukturu. Poslední část se zaměřuje na podněty, které se výrazným způsobem promítaly do
společnosti v Litvě a Lotyšsku. Práce dochází k závěru, že pobaltské země se lišily mírou
předválečného antisemitismu, přijetím německé okupace politickým vedením, velikostí
pogromů a strukturou kolaborantských jednotek.
Abstract
The bachelor thesis deals with the issue of collaboration in Lithuania and Latvia specifically the motivation and course of collaboration of part of the population during the
Second World War with the Nazi regime. In both Baltic countries, over 90% of the original
Jewish population has been exterminated and most of it by the end of 1941. Collaboration
has affected the extent and speed of implementing the final solution of the Jewish question
in the Baltics. The first part is devoted to the political-historical context with regard to the
Holocaust in both countries. This section discusses the circumstances that had a clear impact
on the Baltic society, namely pre-war anti-Semitism, Soviet occupation and Nazi occupation.
In the next part, the thesis analyzes pogroms, functioning of collaborative units and their
structure. The last part focuses on motives that have been significantly reflected in society
in Lithuania and Latvia. The thesis concludes that the Baltic countries differed in the level
of pre-war anti-Semitism, the adoption of German occupation by political leadership, the
size of pogroms and the structure of collaborative units.

Klíčová slova
kolaborace, Lotyšsko, Litva, nacistická okupace, holocaust, Židé
Keywords
Collaboration, Latvia, Lithuania, Nazi occupation, Holocaust, Jews
Title
Comparison of Motivation and the Course of Collaboration in Lithuania and Latvia

Poděkování
Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce doc. PhDr. Luboši
Švecovi, CSc. za užitečné rady, připomínky a za pomoc při výběru literatury.

Obsah
Úvod .................................................................................................................................................... 2
Analýza zdrojů .................................................................................................................................... 4
1

2

3

Politicko-historický kontext – holocaust v Litvě a Lotyšsku ...................................................... 8
1.1

Antisemitismus ...................................................................................................................... 9

1.2

Sovětská okupace ................................................................................................................. 11

1.3

Nacistická okupační správa.................................................................................................. 13

Průběh kolaborace ..................................................................................................................... 16
2.1

Německé organizace ............................................................................................................ 18

2.2

Pogromy ............................................................................................................................... 19

2.3

Kolaborace v Litvě ............................................................................................................... 20

2.4

Kolaborace v Lotyšsku ........................................................................................................ 22

2.5

Analýza Arājsova a Hamannova komanda .......................................................................... 23

2.6

Závěr .................................................................................................................................... 24

2.7

Jaké složky společnosti se kolaborace účastnily? ................................................................ 25

Motivace kolaborantů ................................................................................................................ 26
3.1

Antisemitismus, propaganda ................................................................................................ 27

3.2

Individuální obohacení......................................................................................................... 28

3.2.1
3.3

Oportunismus .............................................................................................................. 30

Demoralizace společnosti .................................................................................................... 31

3.3.1

Pomsta ......................................................................................................................... 32

3.3.2

„Kolaborace s nepravými“ .......................................................................................... 33

3.4

Německé rozkazy ................................................................................................................. 33

Závěr ................................................................................................................................................. 34
Summary ........................................................................................................................................... 35
Bibliografie ....................................................................................................................................... 37

1

Úvod
Pobaltský region zaujímal za druhé světové války strategickou pozici mezi dvěma
ideologicky odlišnými velmocemi – mezi Sovětským svazem a německou Říší. Díky
počáteční spolupráci obou zemí a jejím stvrzením paktem Molotov-Ribbentrop, kde součástí
byl i tajný dodatek o rozdělení sfér vlivu, se region stal součástí Sovětského svazu. Nicméně
německé vedení mělo s územím a s dalším vedením války jiné plány. V červnu 1941
Německo zaútočilo na Sovětský svaz a pobaltské země přešly velmi rychle pod německou
správu. Na okupovaných územích začala být implementována protižidovská politika, která
byla vystupňována v masové vyhlazení židovského obyvatelstva.
Téma kolaborace je stále rezonujícím v pobaltských zemích zejména proto, že se tamní
společnost nedokázala s tímto faktem plně vypořádat. Skutečností je, že z poměrně
vysokého počtu židovské populace v Pobaltí přežil pouze zlomek – vyvražděno bylo přes 90
% tehdejšího počtu židovstva. V Litvě byl počáteční stav po připojení Vilniusu až 240 000
Židů, zatímco v Lotyšsku tento počet činil přibližně 90 000. Válku přežilo v Litvě přibližně
25 000 a v Lotyšsku asi 1 000 obyvatel židovského původu. Jedná se tedy o země
s nejvyšším poměrem židovských obětí v Evropě.1 Dalším faktem je, že většina obětí byla
vyhlazena v krátkém časovém období – od června 1941 do prosince 1942. Jedním z faktorů,
které ovlivnily vysoké procento vyvražděných Židů a rychlost, se kterou byly akce
provedeny, byla místní kolaborace obyvatel s nacistickými okupanty.
Tématem mé práce je kolaborační činnost v Litvě a v Lotyšsku za druhé světové války – její
průběh a následně i motivy, které vedly kolaboranty ke spolupráci s nacistickým okupačním
režimem. Chtěla bych se v této práci zaměřit na komparaci toho, jak fungovala účast Litevců
a Lotyšů v protižidovských opatřeních, tedy na jakých úrovních se kolaborace odehrávala
v Litvě a následně v Lotyšsku. Součástí je otázka, jaké složky společnosti spolupracovaly
s Němci, jaké organizace vytvářely a jaké měly organizace úkoly. V této části je nezbytné
také zanalyzovat otázku počátečních pogromů. Práce si klade za cíl určit, v čem se za druhé
světové války lišily dvě země pobaltského kraje, které měly za sebou podobnou historickou
zkušenost v podobě autoritativního režimu a sovětské okupace. Ve druhé části bych chtěla
1
Dov Levin, „Lithuanian Attitudes toward the Jewish Minority in the Aftermath of the Holocaust",
Holocaust and Genocide Studies 7, č. 2 (1993): 247, staženo 25. 2. 2018,
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=d8244ebe-94b1-4f81-9c9cd640934ca97a%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN
=edsram.000099947&db=edsram.
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zjistit hlavní důvody, které stály za tím, že lidé kolaborovali, a zda se lišily v Litvě a
v Lotyšsku. Díky tomu, že se hlavní část práce zaměřuje na dílčí část Holocaustu, konkrétně
na kolaboraci, tak je vymezena časově na nejaktivnější léta, 1941-1943. Také bych zde
chtěla poukázat na to, že nešlo o jednu příčinu, která by přivedla část společnosti ke
kolaboraci, ale že se jednalo o celou řadu okolností, které se promítaly svým způsobem jinak
v Litvě a jinak v Lotyšsku.
Obsažena je analýza zdrojů, která je v této práci velmi důležitou součástí z důvodu
důvěryhodnosti literatury. Jak jsem již zmínila, jedná se o kontroverzní téma, které již
v minulosti bylo nesčetněkrát překrouceno v prospěch určité skupiny. Objevily se snahy
zmenšit podíl nacistů na Holocaustu v Pobaltí, ale také generalizované označení pobaltských
obyvatel za fašisty.2 Kapitola s názvem „Politicko-historický kontext“ je nezbytnou součástí
pro uvedení čtenáře do tehdejší situace. V této kapitole je rozebrána otázka antisemitismu, a
to i s kořeny v předválečné době, ale také sovětská okupace a její vliv na pozdější události a
zejména nacistická okupační správa, pod kterou kolaborace fungovala. Poslední dvě kapitoly
se zabývají výlučně hlavním tématem práce.
Pro bakalářskou práci je důležité vymezit si v jakém rámci se budu pohybovat, tedy základně
rozebrat koncept kolaborace. Budu zde pracovat s pojetím, který v roce 1968 popsal John
Alexandr Armstrong, americký profesor zabývající se problematikou nacionalismu.
Kolaborace dle Armstronga označuje spolupráci mezi částí obyvatelstva poraženého státu
s představiteli vítězné mocnosti – v tomto případě poražená Litva a Lotyšsko s vítězným –
v ohledu na tehdejší situaci – Německem. Podle studie „Collaboration in Genocide: The
Ottoman Empire 1915-1916, the German-Occupied Baltic 1941-1944, and Rwanda 1994“
od odborníka na záležitosti genocidy zejména za sovětské či nacistické okupace Antona
Weisse-Wendta se kolaborant dále může dělit do tří kategorií – hlavní pachatel, druhotný
pachatel a spolupachatel. Pro případ pobaltské kolaborace je typická obecně právě třetí
možnost, kdy se jedná o tzv. spolupachatele-o osobu, jenž spáchá zločin, ale nesdílí stejné
cíle jako hlavní pachatel/iniciátor celého procesu.3 Z praktického hlediska budu hledět na
kolaboraci jako na aktivní pomoc litevských a lotyšských obyvatel, ať se již jednalo o

2

Luboš Švec, Holocaust v Litvě a Lotyšsku, In: Stín Šoa nad Evropou (Praha: Židovské muzeum, 2002),
187-188.
3
Anton Weiss-Wendt, „Collaboration in Genocide: The Ottoman Empire 1915-1916, the German-Occupied
Baltic 1941-1944, and Rwanda 1994“, Holocaust Genocide Studies 25, č. 3 (2011): 408-410, staženo
15.2.2019,
https://drive.google.com/file/d/0B5mhk32tUG8fZndPOEJHMmlRS1k0enFrSk5PUlVmMEVqVnhV/view?fb
clid=IwAR1JOgOCT2hAkExqKPf74YQgyiNOkPPT_JTiRoP_nic9sSJliYk3T3lpZxw.
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vyhledávání Židů, jejich hlídání či samotná fyzická destrukce.

Analýza zdrojů
V kritickém zhodnocení zdrojů zaměřuji na autory publikací či článků, na dobu jejich
vydání, z čeho sami autoři ve svých pracích čerpají a také na co se zaměřují, na co kladou
důraz a co naopak opomíjejí. Primární zdroj byl využit pouze jeden, tudíž jsem používala
zejména sekundární literaturu, která poté do jisté míry pracuje se zdroji primárními –
policejními zprávami, s výslechy obviněných kolaborantů či s oficiálními zprávami
vydanými litevskými autoritami nebo německými veliteli.
Pro litevskou část a zpracování tématu holocaustu v Litvě je nejzásadnější kniha „Jews,
Lithuanians and the Holocaust“ od litevského historika Alfonsase Eidintase. Alfonsas
Eidintas je mezinárodně uznávaný profesor, historik, politolog a mimo jiné od ledna 2002
sloužil jako velvyslanec Litvy v Izraeli.4 Kniha byla vydaná v Litvě roku 2002, tudíž odstup
vydání knihy a událostí v ní popisovaných je více než 50 let. Autor měl tedy dostatek
času nejenom k reflexi událostí, ale především i k získání početného materiálu
k vypracování své publikace. Pro svůj litevský původ a svoji mateřskou řeč měl Eidintas
přístup k mnoha primárním pramenům, ať k policejním zprávám či soudním výslechům,
které jsou napsány v litevštině a nejsou přeloženy do anglického jazyka. Autor tedy čerpal
do svého díla z přibližně 250 různých zdrojů od knih až po články z odborných časopisů –
doba jejich vydání se liší, některé jsou vydány těsně po druhé světové válce ve čtyřicátých a
padesátých letech, a naopak ty nejnovější se datují k roku 2001, roku před vydáním knihy.
Také bych chtěla podotknut, že většina prací týkající se holocaustu v Litvě, které jsem
využila, se na Alfonsase Eidintase a jeho publikace podstatně odkazují. Kniha obsahuje
nejenom události, které se staly přímo za druhé světové války, ale popisuje i události
s holocaustem spojeným, konkrétně situaci Židů před rokem 1940, jejich vztahy s Litevci od
19. století, dále zejména reflexi a diskuzi celého tohoto období, která byla populární na konci
osmdesátých let a začátku devadesátých let – rehabilitace zločinců nebo život židovských
obyvatel v zahraničí. Autor se snažil vysvětlit, co se v době holocaustu ohledně Židů dělo, a
to i problematiku kolaborace. Předkládá nejenom důkazy a situace, kdy ke kolaboraci
docházelo, ale zároveň deklaruje to, že ne každý občan Litvy se na spolupráci s nacisty
4

„Alfonsas Eidintas“, 15 min, staženo 27.12.2017, https://www.15min.lt/tema/alfonsas-eidintas-9165.
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podílel. Kniha Alfonse Eidintase je podrobným sepsáním života židovského obyvatelstva
v Litvě ve 20. století. Autor se nevyhýbá sporným otázkám litevské společnosti v období
holocaustu, a i když je sám litevského původu nesnaží se popírat opovrženíhodné činy, které
někteří Litevci během tohoto období spáchali.
Pro lotyšskou část je nejdůležitější kniha „The Holocaust in Latvia 1941-1944“ od historika
Andrewe Ezergailise, která se ale nevěnuje pouze období uvedeném v názvu, ale také dílčím
částím, které jsou důležité pro pochopení celého Holocaustu – otázka lotyšsko-židovských
vztahů nebo vliv sovětské okupace či německé propagandy. Andrew Ezergailis je lotyšský
historik, který za zmíněnou knihu získal jedno z nejvyšších profesních vyznamenání
v Lotyšsku – tzv. Řád tří hvězd.5 Autor se věnoval výzkumu 10 let a využil k němu zejména
primární literaturu. Použity byly poválečné záznamy od soudů s válečnými zločinci
v Německu, Spojených státech a také v Sovětském svazu. Velmi důležitým pramenem byl
pro tuto publikaci záznam od soudu s Viktorem Arājsem, jedním z nejaktivnějších
lotyšských kolaborantů. Kniha byla vydána roku 1996, tudíž stejně jako Alfonsas Eidintas,
měl Ezergailis dostatek času pro nahromadění výzkumných materiálů. Dokumenty využité
k napsání této knihy se datují již do dob válečných, a naopak ty nejnovější k roku těsně před
vydáním knihy, tedy k roku 1995. Také výhoda mateřského jazyka zůstává i v tomto případě
stejná jako u Eidintase. Velká část publikace byla věnována kolaboračním lotyšským
pomocným oddílům, kde autor popsal jejich vznik, složení, působení a případně i jejich
zánik. Kupříkladu je zde podrobně popsáno fungování Arājsova komanda, které bylo
v lotyšském prostředí nejrozsáhlejší kolaborační organizací. Na rozdíl od Eidintasovy knihy
se Ezergailis nezabývá následným vývojem po druhé světové válce a ani otázce toho, jak se
stavěla lotyšská společnost k otázce Holocaustu a s tím související kolaborace, po získání
nezávislosti v devadesátých letech či v současnosti. Publikace je doplněná o řadu
přehledných grafů týkající se fungování německé organizace Einsatzgruppen, počtu
židovských obětí nebo je také obsažen, i když neúplný, seznam lotyšských kolaborantů a
v jakých oddílech sloužili.
Zásadní publikací je sborník „Collaboration and Resistance During the Holocaust –
Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania“ od Davida Gaunta a Paula A. Levina vydaný roku 2004.
Autoři zde vycházeli z konference konané roku 2002 na univerzitě v Uppsale a univerzitě
v Södertönu. Cílem této knihy byl výzkum otázky holocaustu v oblasti Pobaltí a Běloruska.
5

„Ezergailis Honored by Latvia“, South Hill Today, staženo 21. 3. 2019,
https://www.ithaca.edu/icq/2006v4/depts/south_hill/sht2006_4latvia.htm.
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Z této knihy jsem čerpala dohromady z pěti kapitol relevantní pro mé téma.
První část napsal Saulius Sužiedelis, profesor historie na univerzitě v Pensylvánii, který se
primárně zabývá otázkou východní Evropy – výzkumnými zájmy jsou Rusko, Litva,
holocaust a genocida. Od roku 1994 do roku 1998 byl také šéfredaktorem časopisu „Journal
of Baltic Studies“ a od roku 2006 do roku 2010 vedl každoroční konference o holocaustu a
genocidě na univerzitě Milsville.6 Stejně jako Alfonsas Eidintas i on díky svému litevskému
původu mohl čerpat z primárních zdrojů – jeho práce „Foreign Saviors, Native Disciples:
Perspectives on Collaboration in Lithuania, 1940-1945“ vycházela z více než přibližně sta
zdrojů včetně litevsky psaných programů a letáků stran či policejních a kriminálních zpráv.
Další rys, který mají s publikací Eidintase společný, je ten, že se konference konala v roce
2002, tudíž časová prodleva mezi druhou světovou válkou a napsáním tohoto článku je
dostatečná k sesbírání početného materiálu. V této publikaci se Sužiedelis věnuje především
otázce kolaborace, a to nejen příslušným organizacím zodpovědných za vyhlazování Židů,
ale i pořádaným akcím či důvody, které podle něho měly vliv na litevskou participaci
v otázce konečného řešení židovské otázky. Autor se tedy zaměřuje výlučně na jedno téma
a neprobírá celkový vývoj litevsko-židovských vztahů nebo diskusi od devadesátých let.
Druhou část napsala Aya Ben-Naftali, která je ředitelkou institutu Massuah pro výzkum
holocaustu a hlavní kurátorka muzea Massuah v Izraeli.7 Autorka použila pro svou práci
přibližně 50 zdrojů, které obsahují mimo jiné i soudní protokoly a výpovědi obžalovaných
kolaborantů u soudu. Její studie se zabývá konkrétnějším tématem, a to Devátou pevností
v litevském Kaunasu, jakožto příkladem demonstrace litevské kolaborace. Autorka se snaží
popsat, jak to při vyhlazování Židů v této oblasti fungovalo a kdo je za vraždění nebo za
„menší zlo“ jako hlídání, zodpovědný a do jaké míry za to nesou vinu Litevci. V závěru zde
autorka naznačuje kořeny litevského chování k Židům, konkrétně tvrdí, že tkví v politickém,
ekonomickém a sociálním vývoji, s čímž by pravděpodobně většina zdrojů souhlasila. BenNaftali ve své práci také dává důraz nejenom na kolaboraci, ale i rezistenci, a to židovské
populace, nikoliv Litevců, i když ta se také objevovala. Další využitý článek z knihy je od
Antonijse Zundy, který se zabývá kolaborací v Lotyšsku a jejímu zhodnocení v literatuře.
Autor zde představuje různé pohledy lotyšských, ale i amerických, německých nebo
polských historiků na toto téma. Důraz je kladen zejména na důvod kolaborační činnosti,
6
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kdy jsou víceméně podtrženy jiné aspekty. Také díky této části jsem si uvědomila, že se
nejednalo o rozhodnutí, které by vycházelo z jedné pohnutky, ale že celá motivace byla
kombinací více okolností. Článek od historika Matthewa Kotta, který je od roku 2017
editorem „Journal of Baltic Studies“ a zároveň působí na švédské univerzitě v Uppsale, se
výhradně zabývá nacistickou propagandou v lotyšském tisku, a to i jejím přijetím u
lotyšských obyvatel.8 Kott sice tvrdí, že se v lotyšském tisku antisemitské články objevily,
ale že neměly takový vliv na populaci, jak si nacistické autority přály. Posledním využitým
článkem z této knihy je „Neighbors Did Not Kill Jews!“ od již zmíněného Andrewa
Ezergailise. Zde se autor zabývá zejména otázkou odpovědnosti za Holocaust, a rozebírá
koncept toho, že v Lotyšsku ani v Litvě nebylo vraždění Židů vedeno bez německých autorit,
které věděly o většině protižidovských akcích, tudíž připisovat vinu za holocaust pouze
místním obyvatelům není správným řešením. Také se článek věnuje organizaci německého
okupačního systému v Lotyšsku a podtrhuje zde jeden z největších rozdílů mezi Lotyšskem
a Litvou – to, že za sovětské okupace byla většina lotyšských politických osobností zničena.
Posledním zdrojem je „The Persecution and Mass Murder of Lithuanian Jews during
Summer and Fall of 1941“ od již zmíněného Sauliuse Sužiedėlise a německého profesora a
historika Christopha Dieckemanna, který je také od roku 2000 členem Mezinárodní komise
pro hodnocení nacistických a sovětských okupačních režimů v Litvě. Jedná se o třetí díl
týkající se nacistické okupace. Je to vědecká edice dokumentů, tedy primární zdroj doplněný
o přehledné tabulky zabývající se počtem obětí, jejich kategorizací, dobou jejich vyhlazení
a vedením konkrétní akce. Tyto informace byly zjištěny na základě Jägerovy zprávy
z prosince 1941. Tato zpráva je nejpodrobnějším dokumentem, který se zabývá počtem
vyhlazených Židů Einsatzkommandem 3 na území Litvy.9
Christoph Dieckmann je anglický profesor na univerzitě v Keele v Anglii. Věnuje se
zejména tématu národního socialismu v Německu a nacistické okupaci v Evropě.10 Autoři
se zabývají výhradně holocaustem v Litvě po příjezdu nacistických jednotek, tedy
nezabývají se vývojem litevsko-židovských vztahů před válkou, i když na ně někdy
odkazují. Dle nich byla nezbytným základem pro holocaust politická, sociální a ekonomická
situace v Litvě. Kvůli sovětské okupaci totiž byly zdůrazněny spory mezi Litevci a
8
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židovským obyvatelstvem. Autoři také zdůraznili provázanost Prozatímní vlády a Litevské
aktivistické fronty (Lietuvos Aktyvistų Frontas, dále LAF) s fungováním německého
okupačního režimu. Kniha byla publikována v roce 2006 a k jejímu napsání bylo využito
přes 35 pramenů – deníkových zápisů, memoáru nebo oficiálních dokumentů. Dále autoři
čerpali z více než 80 zdrojů, mezi kterými byl kupříkladu Alfonsas Eidintas, Yitzak Arad
nebo Dov Levin, kteří patří mezi největší kapacity, co se týče problematiky holocaustu
v Litvě.
Obecně se autoři vybraných publikací snaží popsat komplexní situaci v Lotyšsku a Litvě za
druhé světové války, ať již v menší či větší míře sahají do období před válkou. Zároveň se
snaží poukázat na to, že nekolaborovala celá společnost, ale jen určitá část. Dále je
v literatuře odkazováno na to, že holocaust v Litvě ani v Lotyšsku neproběhl bez německého
vedení, jelikož jejich okupace utvořila prostředí, kde masové popravy mohly být provedeny.
Obecně se autoři často zabývají antisemitismem, který je nedílnou součástí holocaustu
v Pobaltí. Do určité míry se shodují, že tento faktor pomohl k uvedení událostí do pohybu.

1 Politicko-historický kontext – holocaust v Litvě a
Lotyšsku
Litva a Lotyšsko si prošly podobným historicko-politickým vývojem. Nejdříve obě země
spadaly pod ruské impérium, poté v roce 1918 po první světové válce vyhlásily nezávislost
a v obou se usadil autoritativní režim – v Litvě ve dvacátých a v Lotyšsku ve třicátých letech.
Za druhé světové války byly obě země dvakrát okupovány – nejdříve Sovětským svazem od
června 1940 do června 1941 a bezprostředně poté nacistickým Německem. Dvojí okupace
pobaltských zemí byla důležitým faktorem, jelikož první okupace Sovětského svazu velmi
výrazně ovlivnila účast místních obyvatel na protižidovských akcích. Holocaust v Litvě a
Lotyšsku představoval pro více než 90 % židovské populace existenční konec.11 Tohoto
vysokého procenta za velmi krátké období Němci dosáhli díky spolupráci místního
obyvatelstva. Jedním ze specifik je také to, že na rozdíl od Estonska uteklo do Sovětského
svazu z těchto dvou pobaltských zemí minimum Židů. Tato skutečnost je dána velmi
rychlým útokem Německa na Sovětský svaz. Z Lotyšska stihlo utéct přibližně 15 %, z Litvy
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necelých 6 %.12
Politika vůči východním Židům a zároveň komunistům byla poprvé představena na
konferenci, která se konala 29. května 1941, tedy ještě před samotným útokem na Sovětský
svaz. Účastnilo se jí 15 vysoce postavených představitelů Říše z diplomatické a vojenské
oblasti. Jednalo se o projednávání čtyř dokumentů, z nichž dva se týkaly vyhlazování a
případného zapojení místních obyvatel do těchto akcí.13 Tento protižidovský postoj byl
stvrzen směrnicí, kterou vydal Reinhard Heydrich 29. června 1941. Pokyn byl určen
vedoucím představitelům pohotovostních jednotek (Einsatzgruppen). Ti dostali primárně za
úkol likvidovat Židy tím způsobem, aby vyhlazování vypadalo, že ho vedli a iniciovali
místní obyvatelé.14 Pobaltská kolaborace nebyla podmínkou pro uskutečnění holocaustu
jako takového, jelikož litevské ani lotyšské složky o tomto procesu nerozhodovaly.
Vyhlazovací akce byly buď vedeny Němci nebo provedeny místními, ale pod německým
dohledem.15 Výrazně však přispěla k usnadnění všech fází od identifikace Židů až po jejich
samotné vyhlazení.16
Také je nezbytné představit antisemitismus v pobaltských zemích, který měl částečně vliv
na rozhodnutí některých místních obyvatel pro spoluúčast na holocaustu a také na průběh
pogromů. Chtěla bych poukázat na to, že antisemitismus v Pobaltí nemusel mít dlouhodobé
historické kořeny, aby se mohl rozvinout díky okolnostem za sovětské okupace a
nacistickým propagandistickým působením, a tak celkově ovlivnit počáteční účast na
kolaboraci. Také se tím částečně potvrzuje jeden z motivů toho, proč se část kolaborantů
přidala k nacistickým silám, tedy kvůli sovětské okupaci, která byla spojena v očích místních
obyvatel s židovským obyvatelstvem.

1.1 Antisemitismus
Konec meziválečného období představoval úrodné prostředí pro antisemitské tendence v
Litvě. Zde ve třicátých letech sílil významně nacionalismus stejně jako ve zbytku Evropy.
Litevský nacionalismus byl namířený zejména proti Polsku kvůli odstoupení Vilniusu,
12
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Holocaust: Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania (Bern: Lang, 2004), 194.
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Ibid., 198.
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Ibid., 205.
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nicméně se spolu s ním rozšiřovaly i protižidovské tendence. Základna antisemitismu se
rozšířila o členy z různých sociálních vrstev – od univerzitních studentů až po rolníky. Tyto
síly se začaly radikalizovat a vytvářely slogany typu „Litva Litevcům“ nebo „Židé, běžte
pryč“.17 Již v roce 1930 byl vytvořen Svaz litevských živnostníků, průmyslníků a
řemeslníků, který vydával noviny Podnikání (Verslas), kde byly tištěny antisemitské články
až do roku 1940.18 V Klaipėdě bylo vytvořeno Litevské aktivistické hnutí, ideologický
předstupeň Litevské aktivistické fronty.19 Hnutí otevřeně prohlašovalo Židy a Poláky za
národní nepřátele.20 Nacionalisticky a fašisticky smýšlející jedinci působili v organizaci
Železný vlk (Geležinis Vilkas) nebo ve Svazu litevských ostrostřelců (Šiaulių sąjunga).21
Částečným důvodem bylo hledání viníka, kterým se v očích části Litevců stali Židé. Národ
utrpěl mnoho meziválečných ztrát od odstoupení Klaipėdy až po ztrátu Vilniusu ve prospěch
Polska. Litevská společnost se cítila ponížena. Židé představovali v litevské společnosti cizí
element, od kterého měla být dle názoru některých radikálů Litva očištěna.22 Dokazuje to i
návrh katolického filosofa Antanase Maceiny z roku 1939 na vytvoření národního státu,
který by byl vyhrazen výlučně pro etnické Litevce.23 Smetonova vláda ale protižidovské
tendence nepodporovala.24
Zásadním problémem v litevsko-židovských vztazích byla absence hlubších kontaktů. Litva
byla katolickou zemí, a ačkoliv Židé zde žili již celá staletí, nevytvořily se zde mezi etniky
hlubší vazby. Židovská komunita nebyla plně asimilována či integrována do společnosti –
měla svůj jazyk, své náboženství a kontakty rozvíjela zejména mezi svými členy.25
V Lotyšsku oproti Litvě nebyl antisemitismus tak hluboce zakořeněn. Na území sice
operovaly antisemitské skupiny typu „Národní klub“ (Nacionālais klubs) nebo „Hromový
kříž“ (Pērkonkrusts), ale neměly masovou podporu u obyvatelstva a za Ulmanisovy vlády
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(1936-1940) byly tyto okrajové skupiny zakázány. Absence antisemitismu se projevila i
v počáteční fázi německé okupace, kdy Němci iniciovali pogrom v Rize s velkými obtížemi,
jelikož se jednalo o největší a nejindustriálnější město baltského regionu. Židovské etnikum
zde bylo více asimilováno, a naopak Lotyši byli spíše historicky vyhraněni vůči Němcům.26
Antisemitismus se tedy rozvíjel zejména na litevském území a měl zde i větší počet
příznivců. Tyto tendence pomohly do značné míry iniciovat pozdější pogromy, ať již
s pomocí nebo bez pomoci německých sil. Na druhou stranu v pobaltském regionu do druhé
světové války nedošlo k velké kampani jako ve Francii v době Dreyfusovy aféry nebo k
pogromům jako v Rusku.27 A ani zde před nacistickou okupací nebyla implementována
protižidovská politika spolu s diskriminačními opatřeními.28 Navíc vláda Antanase Smetony
a Kárlise Ulmanise nebyla namířena proti Židům. Sice v obou zemích byli ekonomicky
upřednostňováni Litevci nebo Lotyši a Židé eliminováni z politického prostředí, ale
v Lotyšsku byla zakázána antisemitská propaganda a meziválečné období v Litvě bylo
dobou rozvoje židovské kultury a školství.29

1.2 Sovětská okupace
První sovětská okupace začala v červnu 1940 a skončila v červnu roku 1941 po německé
invazi. Vzestupem dvou protichůdných sil se dostala pobaltská společnost do ideologického
rozporu. Židovská populace podporovala spíše sovětský režim, protože jí poskytoval větší
pravděpodobnost na přežití než ten nacistický. Navíc jim poskytoval rozšířené možnosti
v uplatnění se na vyšších státních pozicích, což jim v předválečném období nebylo
umožněno. Naopak Litevci a Lotyši upřednostňovali Němce, kteří jim měli dle jejich názoru
zajistit nezávislost a obnovení státnosti, a tak je osvobodit od sovětských hrůz.30
Sovětské represe, zatýkání a deportace do vnitrozemí Sovětského svazu podpořily nárůst
protisovětských a antisemitských sil, i přes to, že postihly i Židy. Deportováno bylo
z Lotyšska na 5 000 židovských příslušníku a zároveň byla omezena jejich autonomie. Byly
zavřeny židovské školy a další instituce, které podporovaly kulturní vyžití.31 Stejná situace
26
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byla v Litvě, odkud bylo deportováno přibližně 4 000 Židů a byly zde zavřeny některé
synagogy a mládežnické organizace. Znárodněním soukromého vlastnictví a pozemků byli
Židé poškozeni také ekonomicky.32
Nárůst protižidovských tendencí byl dán představou velkého podílu Židů v sovětském
aparátu. Ve skutečnosti v komunistické straně Litvy měli Židé 16,6% podíl a ve stranickém
aparátu pracovalo přibližně stejné procento, 7 % úředníků NKVD a 13 % zaměstnanců
v administrativě mělo židovský původ.33 V NKGB, který byl hlavním orgánem pro
deportace a uvězňování, bylo 17,3 % Židů – zbytek byli Litevci nebo Sověti.34 V Lotyšsku
byl podíl v sovětských politických orgánech ještě menší než v Litvě. Paradoxem bylo, že
některé klíčové pozice v sovětském systému naopak zastávali sami Litevci nebo Lotyši, kteří
se po německé invazi stali nacistickými kolaboranty.35
Židovská spolupráce se sovětským vedením byla hlavním zdrojem nacistické propagandy.
Nacisté se snažili rozhořčení nad sovětskými represemi proti baltickým obyvatelům
nasměrovat proti Židům. Byl vytvořen obraz tzv. židobolševika, nepřítele litevské a lotyšské
nezávislosti. Jinými slovy: Židé nesli kolektivní odpovědnost za sovětizaci pobaltských
území.36 Tímto mělo být ospravedlněno vyhlazování židovské populace. Do redakcí začali
být dosazováni nacionálně smýšlející jedinci, kteří ochotně vydávali protižidovské články.
V lotyšském tisku, zejména v deníku „Vlast“ (Tēvija), se jednalo o členy již zmíněné
antisemitské skupiny Hromového kříže. Jedním z hlavních německých „důkazů“ o židovské
identifikaci se sovětským systémem měl být ruský žid Simon Shustin, který zastával funkci
velitele NKVD v Lotyšsku. V tisku se totiž objevil tzv. Shustinův seznam, který obsahoval
78 jmen lidí, kteří měli být popraveni. Obraz tohoto bolševika byl posléze aplikován
kolektivně na celou židovskou skupinu.37
V Litvě se s příchodem německých jednotek také vznikla antisemitská periodika. Jednalo se
o deník „Ke svobodě“ (Į Laisvę) a o časopis „Nová Litva“ (Naujoji Lietuva), kde se objevil
článek „Nové hnutí“, který vyzýval litevské obyvatelstvo k protižidovským a
protisovětským akcím: „Je nezbytné nemilosrdně odstranit zbytky komunismu a
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bolševických agentů v Litvě, stejně jako zcela zničit zrádce národní svobody – Židy.“38
Dalším nositelem litevské propagandy byla Litevská aktivistická fronta, která vznikla
v Německu 17. listopadu 1940. Tato organizace fungovala ilegálně za sovětské okupace již
od března 1941. Ve společnosti měla za úkol rozdmýchat protižidovské tendence a naznačit
židovskému obyvatelstvu, že pro ně není v Litvě místo. Tomu nasvědčoval i program LAF
sepsaný Bronysem Railou na jaře roku 1941. Tento litevský novinář poukazoval na to, že
největší škodu litevskému státu způsobili Židé, a tak má být budoucí litevský stát očištěn od
„Židů, parazitů a zrádců“.39 Židovské obyvatelstvo mělo být vyhoštěno z Litvy a židovský
majetek měl být „navrácen“ do rukou etnických Litevců.40
Nicméně zmobilizovat baltické obyvatelstvo skrz propagandu v tisku nebylo až tak
jednoduché, jak Němci očekávali a povedlo se to jen částečně. Zejména v Lotyšsku s tím
měli Němci problémy kvůli absenci počátečního antisemitismu. Každopádně i přes to, byl
holocaust v Lotyšsku proveden se značnou měrou spolupráce místních a někteří z lotyšských
kolaborantů se po válce na antisemitismus odvolávali.41

1.3 Nacistická okupační správa
Německé jednotky zaútočily na Sovětský svaz 22. června 1941 a rychle se zmocnily celého
baltského regionu. Za tři dny byla Rudá armáda vytlačena z většího území Litvy a již 1.
července byla dobyta lotyšská Riga.42 8. července bylo již území Litvy i Lotyšska plně pod
kontrolou Němců. Rychlost postupu znemožnila jak adekvátní reakci židovského
obyvatelstva, tak navíc byly díky rychlému tempu sovětské jednotky vyhnány s nesmírnou
potupou. V této situaci bylo Německo považováno za budoucího vítěze druhé světové války,
což by znamenalo, že by kolaboranti nebyli po válce stíháni před soudem. Tento faktor se
také promítl do motivace spolupráce.43 S tím se pojí také skutečnost, že Němci byli
považováni za osvoboditele a byli tak vstřícně přijati. Důvodů je hned několik – zejména se
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Němci považovali za „menší ze dvou zel“, tedy Litevci a Lotyši byli rádi, že je Němci zbavili
sovětských represí.44 Navíc německé zločiny postihovaly převážně židovskou menšinu a
komunisty, tudíž pro baltskou většinu představovaly bezpečnější zázemí než sovětské
deportace. Dalším faktorem bylo i obnovení státnosti. Místní obyvatelé si byli vědomi, že
nezávislost v sovětském systému nezískají, tudíž se obraceli se svojí představou na Němce.
V tomto ohledu byla také na řadě míst před vstupem Wehrmachtu vypukla povstání místního
obyvatelstva, které chtělo vyhnat Sověty samo, aby místní měli lepší půdu pro vyjednávání
s Německem o obnově nezávislosti. Tímto způsobem proběhla povstání ve Vilniusu 24. a
v Rize 28. června. V Litvě byla také ustavena Prozatímní vláda 23. června 1941, která měla
jednat o znovuobnovení státnosti, ale byla bezmocná a rozpustila se již 5. srpna po zavedení
nacistické okupační správy.45 Dalším důkazem o této neochotě byly partyzánské útvary.
V Litvě se z počátku nacistické invaze podařilo vytvořit partyzánské oddíly, které bojovaly
zejména proti sovětským vojákům. Jejich vůdcem byl litevský novinář Algirdas Klimaitis.
Partyzáni byli ovšem rychle odzbrojeni, aby nemohli vznést politické požadavky.46
Německá správa tudíž neměla sebemenší zájem o obnovení státnosti. Území měla být
využita výhradně pro účely německé Říše – germanizace obyvatelstva, deportace části na
východ a maximální exploatace území. K tomuto plánu měli již od Sovětů připravenou půdu
– ekonomika baltských území byla již centralizovaná a zestátněná.47 Ohledně plánu na
využití pobaltských území neměli místní obyvatelé žádné informace.
Pobaltí bylo součástí administrativní jednotky zvané „Východní území“ (Ostland), kterou
vedl říšský komisař Hinrich Lohse. Ten byl de facto podřízen Alfredu Rosenbergovi, jenž
byl ministrem pro východní okupovaná území. Německá autorita byla rozdělena do tří
vrstev, které na sobě byly méně či více závislé – armáda, jednotky SD spolu s Bezpečnostní
policií (Sicherheitspolizei) a civilní správa. Okupační režim v Pobaltí byl nejednotný a
skupiny zde neměly jasně vytyčené úkoly či limity své moci. Ve skutečnosti to vypadalo
kupříkladu tak, že diskriminační opatření jako první zavedl Wehrmacht a ne SD, které mělo
na starosti protižidovské akce.48
Podle nacistické ideologie byli Litevci a Lotyši na vyšší pozici než Židé a i Slované,
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každopádně se neřadili ani k árijské rase. Lotyšsko bylo v nacistické ideologii považováno
za území, na které mělo Německo historické právo. Toto právo se datovalo do 13. století,
kdy existovala německá Hanza a zejména Řád mečových bratří, později spojen s Řádem
německých rytířů.49 Obě etnika měla být do určité míry asimilovaná za asistence německé
vyšší třídy. Ovšem Litevci kvůli sporům s Němci ohledně Klaipėdy byli řazeni níže než
Lotyši.50 Litva byla katolickou, agrární zemí, oproti průmyslovému Lotyšsku a také zde byla
řada negramotných lidí.51 Navíc Lotyšsko bylo také blíže ke Skandinávii než Litva. Tato
skutečnost se promítla do německých plánů na využití pobaltského regionu, jelikož
deportováno mělo být až 85 % Litevců, zatímco Lotyšů 50 %.52
Zásadním rozdílem mezi Litvou a Lotyšskem byla absence politické elity. Zatímco v Litvě
byla ustavena Prozatímní vláda, která víceméně nezakročila proti antisemitským akcím, tak
v Lotyšsku byla za sovětské okupace většina politických osobností deportována do
vnitrozemí Sovětského svazu nebo popravena a nebyla zde vytvořena žádná celonárodní
politická instituce. Deportace zasáhly stejným způsobem i lotyšskou inteligenci. Tato
skutečnost se následně promítla i do dalších událostí, jelikož chyběla politická a vojenská
autorita, která by vedla Lotyše k antisemitským akcím.53 Prozatímní vláda v Litvě byla
naopak Němcům zpočátku velmi nápomocná, jelikož měla pod kontrolou do určité míry
jednotky, které se účastnily pogromů. Navíc litevská vláda souhlasila s vytvořením
koncentračního židovského tábora a její člen V. Švipas, náměstek pro městské hospodářství,
dostal od ní za úkol dohlížet na tábor v Sedmé pevnosti, kde se konaly počáteční popravy až
5 000 Židů. Důkazem antisemitismu vlády bylo také vydání dokumentu, který definoval
židovský status – kdo může být označen za Žida, jak se má chovat nebo co může vlastnit.54
V prvních dvou týdnech okupace zde byla implementována protižidovská opatření – Židé
museli nosit žlutou hvězdu, měli zákaz vycházení po určité hodině a na některých místech
byly dány limity pro nákup potravin.55 Tato opatření nebyla v Pobaltí zpočátku jednotná, ale
lišila se intenzitou podle vůle jednotlivého velitele kraje.56
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2 Průběh kolaborace
Holocaust v Lotyšsku a Litvě měl podobné schéma, a proto jej dělí historikové do dvou fází.
První bylo období od konce června do července 1941, kdy docházelo ke kolektivním
násilným útokům vůči Židům – k pogromům. Ve většině případů byli postihnuti muži
židovského původu v aktivním věku. Zabíjeni byli také političtí zajatci a komunisti, kteří
nestihli utéct do Sovětského svazu. Druhé období je vymezeno jako systematické
vyhlazování Židů a je ohraničeno od července do prosince 1941.57 Mezi oběťmi v druhé fázi
již nebyli jen židovští muži, ale i ženy, děti a starší generace. V této fázi byla vyhlazena
většina židovského obyvatelstva v Pobaltí.
Holocaust se dá rozdělit také dle důvodu vyhlazení. Podle Arūnase Bubnyse se fáze pogromů
vyznačovala politickým důvodem kvůli nacistickému spojení židovství a bolševismu,
zatímco druhá fáze, kde místní kolaboranti byli již organizovaní v jednotkách pod
německým vedením, byla z důvodu rasového. Přece jenom se již jednalo o provedení
konečného řešení židovské otázky na východním území, nacistického ideologického cíle.58
V Litvě ani v Lotyšsku nebyly nikdy zavedeny plynové komory jako v koncentračních
táborech v Polsku. V podstatě zde neexistovaly ani dlouhodobé koncentrační tábory, kam by
byli Židé od začátku německé invaze posláni. Holocaust na tomto území byl specifický také
tím, že vyhlazování započalo krátce po příjezdu německých jednotek. 59
Mechanismus poprav byl ve většině případů následující: popravy se konaly na kraji města
či vesnice na odlehlých místech, kde se daly vykopat jámy. Židé soustředěni na jednom místě
byli převezeni na místo popravy a hlídáni litevskými nebo lotyšskými místními kolaboranty.
Poté byli lehkými zbraněmi zastřeleni rukou Němců či kolaborantů – v Litvě byla aktivní
zejména mobilní Hamannova jednotka, a naopak v Lotyšsku mobilní Arājsovo komando.
Vše bylo předem připraveno lokálními policejními jednotkami, které soustředily Židy na
jedno místo, hlídali je a také byly předpřipraveny jámy, do kterých byla uložena po zastřelení
židovská těla. Přestože popravy ve většině případů vykonávali Němci, litevští či lotyšští
spolupracovníci byli přítomni. Tento typ vyhlazování se konal zejména na vesnicích nebo
v menších městech. Příkladem pro Lotyšsko jsou akce „Modré autobusy“. Tyto původem
57
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švédské dopravní prostředky dříve jezdily v Rize, poté byly zabaveny a využity pro
specifické vyhlazovací akce. Autobusy dovážely Arājsovi muže na venkov, kde se konaly
popravy.60 Stejný mechanismus probíhal i na venkově v Litvě, kde Hamannovi muži byli
přepraveni do odlehlých krajů Litvy, kde již shromážděné židovské obyvatelstvo bylo po
příjezdu popraveno. Tyto akce byly provedeny v menších městech na jihu Litvy – Alytus,
Jieznas nebo Kaišiadorys, které leží mezi Vilniusem a Kaunasem.61
Organizované masové popravy se odehrávaly jak v Litvě i v Lotyšsku a každá německá nebo
kolaborační složka měla dané své úkoly. V Litvě byla příkladem systematického fungování
Devátá kaunaská pevnost, kde při masových popravách zde bylo přítomno jak německé
velení, konkrétně měla celkovou zodpovědnost za vyhlazovací akce Bezpečnostní policie a
SD, tak i litevské policejní prapory a vězeňská služba složená z Litevců. Zde litevské
prapory měly za úkol přesouvat oběti z kaunaského ghetta na místo poprav do pevnosti,
hlídat okolní i Židy, aby neutekli a vytvořit dobrovolnickou jednotku, která se přidala
k samotnému vyhlazení. Ta byla vedena Kazysem Šimkusem, velitelem 1. litevského
praporu.62 V Lotyšsku je typickým příkladem organizované masové popravy masakr
v Rumbule, kde hlavní velení mělo německé SD a přítomna byla německá Pořádková policie
(Ordnungspolizei). Této akce se zúčastnil Friedrich Jeckeln, SS velitel policie, který působil
na Ukrajině, kde vytvořil svůj systém poprav. Lotyšská složka byla tvořena okresní policií,
jednotkami spadající pod SD – konkrétně Arājsovým komandem a rižskou policií. Nicméně
vyhlazovací akce v Rumbule nebyly natolik zdokumentovány, aby bylo možné určit přesné
úkoly místních kolaborantů. Podle literatury policie dohlížela na přesuny Židů z ghetta do
Rumbuly a hlídala, aby neutekli. Arājs a jeho muži asistovali Němcům ve střelbě.63
V obou zemích je také patrný vzorec pro uvězňování židovského obyvatelstva, respektive
po fázi pogromů byli Židé posláni do ghett, kde se příležitostně konaly popravy – některé
dny byla vybrána část uvězněných a popravena, aby se splnily kvóty. V roce 1943 byla
ghetta na Himmlerův rozkaz rozpuštěna a Židé byli posláni do koncentračních pracovních
táborů, které fungovaly do léta 1944 nebo byli vyhlazeni.64 Ghetta fungovala ve Vilniusu,
Šiauliai, Panevežysu, Ašmeně, Rize, Rumbule, Liepāje. Každopádně jejich vytvoření bylo
dvojího charakteru. Měly být vytvořeny, aby byla maximálně využita židovská pracovní síla.
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Na druhou stranu bylo ale jednodušší organizovat vyhlazování, jelikož Židé byli soustředěni
na jednom místě.65

2.1 Německé organizace
Pro pochopení průběhu Holocaustu v Pobaltí je potřeba základně nastínit, v jakém rámci
kolaborantské skupiny pracovaly. Také je třeba zmínit, že tyto instituce často neměly
vyhraněné pole působnosti, a tak se jejich vliv překrýval. Nejdůležitější německou
organizací ve vyhlazovací politice byla Bezpečnostní policie a SD. Spojení těchto agend
proběhlo v rámci Hlavního říšského bezpečnostního úřadu (RSHA), který měl mít dohled
nad všemi policejními a bezpečnostními jednotkami. Jeho vůdcem byl Reinhard Heydrich,
který byl podřízen říšskému SS veliteli Heinrichu Himmlerovi.66 Bezpečnostní policie a SD
měly na Pobaltí za úkol iniciovat pogromy a účastnit se vyhlazovacích akcí. Jim byly
podřízeny ozbrojené speciální pohotovostní jednotky (Einsatzgruppen), které měly na
starosti provedení židovských poprav.67 Pro Pobaltí to byla skupina A vedena Walterem
Stahleckerem. V Litvě operovala sub-skupina Einsatzkommando 3 v čele s Karlem Jägerem
a v Lotyšsku Einsatzkommando 2 vedené Rudolfem Batzem.68 Nicméně i přestože každé
komando mělo vyhraněné své území působnosti, tak operovaly na obou územích vzájemně.
Dokazuje to i fakt, že v lotyšském Daugavpilsu bylo v červenci 1941 zavražděno přes 9 000
Židů akcemi pod vedením Joachima Hamanna, jehož jednotka byla vytvořena pro hlavní
působení v Litvě. Součástí byly také zvláštní oddíly (Sonderkommando) 1a a 1b. 69
Mezi dalšími německými operujícími prvky v Pobaltí byla německá armáda (Wehrmacht),
německé policejní prapory a také německá civilní správa. Organizace kontrolovaly rozsah i
tempo vyhlazovací politiky, tudíž byly zapojeny i politické a ekonomické útvary. Zapojen
byl i Abwehr, německá zpravodajská agentura, která v Lotyšsku hledala kolaboranty.70
Skutečností je, že v Litvě měly německé organizace úrodnější zázemí než v Lotyšsku. Je to
dáno faktem, že litevské a německé policejní jednotky spolu spolupracovaly již před
okupací, a to zejména po připojení Klaipėdy v březnu 1939 k Říši.71 Lotyšsku tato počáteční
65

Ezergailis, The Holocaust in Latvia 1940-1944: The Missing Center, 336.
„Arūnas Bubnys, Vokiečių ir lietuvių saugumo policija (1941-1944)”, Genocide and Resistance Research
Center of Lithuania, staženo 23.3.2019, http://genocid.lt/Leidyba/1/arunas1.htm.
67
Sužiedėlis a Dieckmann, The Persecution and Mass Murder of Lithuanian Jews, 99-100.
68
Ezergailis, The Holocaust in Latvia 1940-1944, 392-394.
69
Ibid., 277-279.
70
Ibid., 118-120.
71
Sužiedėlis a Dieckmann, The Persecution and Mass Murder of Lithuanian Jews, 101.
66

18

spolupráce chyběla, což mělo za následek větší opatrnost z obou stran.

2.2 Pogromy
V Pobaltí dle německého plánu měli být valnou součástí pogromů místní obyvatelé a
Bezpečnostní policie je měla za úkol iniciovat. Nicméně v Litvě na některých místech
iniciovány ani být nemusely, jelikož se udály ještě před příjezdem německých jednotek. Dov
Levin určil až 40 míst, kde se konaly perzekuce proti židovské populaci ještě před příjezdem
Wehrmachtu.72 Ohledně otázky pogromů se vedou však v litevské společnosti spory.
Alfonsas Eidintas naopak uvádí, že protižidovské akce byly vedeny podle plánu a v rámci
stanoveným německým vedením, tedy že místní síly k uskutečnění pogromu musely být
aktivovány německými orgány.73 V Lotyšsku naopak k žádným počátečním protižidovským
akcím nedošlo a byly vyvolány až díky kombinaci rozhořčení nad sovětskou okupací a větší
německé agitace.74 Dle historika Andrewa Ezergailise ale ve východní Evropě k pravým
pogromům vůbec nedošlo, jelikož se nejednalo čistě o spontánní akce místních obyvatel.75
Jinými slovy tyto protižidovské akce by pravděpodobně nebyly provedeny bez kombinace
více faktorů a okolností jako rychle postupující německá armáda, roční sovětská okupace,
nacistická propaganda a zejména přísný dohled německých orgánů nad pogromy.
V Lotyšsku byly pogromy vyvolány až po odpovídajícím vlivu Lotyšské pomocné policie
(Latvian Auxiliary Police). Největší pogrom v Litvě byl vyvolán díky agitaci Klimaitisově
skupiny partyzánů.76
Rozdílem mezi Litvou a Lotyšskem je počet a velikost pogromů. V Litvě se konaly pogromy
ve větších městech – v Kaunasu, Vilniusu, Šiauliau, Panevėžysu a dalších. V Kaunasu se
dokonce odehrály pogromy dva – jeden v židovské čtvrti Vilijampolė a druhý v garáži
Lietūkis známý pro svoji brutalitu.77 Naopak v Lotyšsku se pogrom odehrál v jediném
velkém městě-v Rize. V dalších velkých lotyšských městech jako Daugavpils nebo Liepāja
se Němci o iniciování pogromu nepokusili. Další pogromy se konaly lokálně, každopádně
nebyly takového rozsahu jako v Litvě.78
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2.3 Kolaborace v Litvě
Kolaborační činnost v Litvě byla nejenom institucionální, ale také spolupracovala určitá část
místních mimo organizace individuálně. Na venkově se odehrávala kolaborace jedinců, kteří
spolupracovali většinou za peníze či jiné obohacení. V Švenčionysu hlídal místní zemědělec
4 000 Židů v kasárnách 12 dní, než přijel Zvláštní litevský oddíl, aby provedl popravy.
Podobné typy kolaborace se konaly v menších vesnicích – v literatuře se objevily případy
z Kupiškisu, Darbenai, Joniškisu a dalších. Dále se účastnila perzekuce Židů také litevská
okresní policie.79
Po pogromech byly partyzánské litevské jednotky s Klimaitisem na příkaz německého
vedení odzbrojeny. Nicméně bývalí důstojníci a vojáci litevské armády vytvořili litevské
prapory TDA (Litevský prapor obrany národní práce), které byly později přejmenovány na
Pomocné policejní služební prapory (Schutzmannshaft).80 Ve Vilniusu vznikla podobná
Zvláštní jednotka (Ypatingasis būrys), která fungovala spolu s Litevskou bezpečnostní
policií (Saugumas).81 Současně na popud Karla Jagëra vzniklo mobilní Hamannovo
komando.
Litevské policejní prapory byly vytvořeny pro oblast Kaunasu, Vilniusu, Panevėžysu a
Šiauliau a byly pro větší počet členů a efektivnost rozděleny do více menších jednotek. Byly
z velké části tvořeny buď bývalými litevskými vojáky nebo zběhlými vojáky z Rudé
armády. Prapory byly vysílány i do zahraničí, což byl chytrý krok Němců pro větší efektivitu
jednotek, jelikož kolaboranti neuměli jazyk dané země, a navíc k ní neměli žádné vazby.82
Jednotky TDA, později 1. litevského praporu, se účastnily vyhlazovacích masových akcí
v Sedmé pevnosti, kam byli Židé převezeni 29.-30. června 1941. Samé jednotky se také
účastnily poprav ve 4. a 9. pevnosti, a to i při největší organizované masové popravě 29.
října 1941, kdy bylo popraveno 10 000 Židů za jeden den. Dohromady je tento oddíl
zodpovědný za smrt až 26 000 židovských obyvatel. V okolí Kaunasu byly vytvořeny další
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tři policejní litevské prapory, které se přímo účastnily na vyhlazovacích akcích. Druhý
litevský prapor byl poslán do Běloruska, třetí hlídal židovské ghetto v Kaunasu a čtvrtý
nakonec působil na Ukrajině. Tři policejní prapory podílející se na destrukci židovstva byly
vytvořeny i ve Vilniusu. Jejich úkolem bylo většinou hlídání strategických objektů nebo
táborů vězňů. První prapor se podílel na popravách ve Vilniuském ghettu, v Bezdonysu,
Keně a ve východní Litvě. Druhý prapor asistoval při popravách v Ponarech 2. září 1941 a
třetí byl po dopravení Židů na vyhlazovací místo v Ponarech poslán do Běloruska. Desátý
prapor fungoval v okolí Panevėžysu, kde hlídal popravy, které byly provedeny Hamannovou
jednotkou. Nakonec byl tento prapor rozpuštěn v lednu 1943 a důstojníci posláni do 14.
praporu působícího v okolí Šiauliau, kde pomáhali v likvidaci ghetta v Žagarė.83
Na výčtu událostí a fungování praporů je patrné, že jejich členové měli různé pole působnosti
od hlídání objektů, po přepravu židovských obyvatel až po participaci ve vyhlazovacím
mechanismu. Také je nutné zmínit, že v masových popravách většinou asistovali německým
orgánům. Zároveň na místech poprav asistovala i místní litevská policie zejména při zajištění
vyhlazovacích míst, při organizaci Židů nebo jejich hlídání.
Další organizace, která aktivně přispěla k vyhlazování židovské populace byla Zvláštní
jednotka (YP), známý litevský vražedný oddíl. Jednotka operovala ve vilniuském regionu a
byla zodpovědná za většinu mrtvých v této oblasti. Tvořili ji litevští dobrovolníci, kteří chtěli
participovat na konečném řešení židovské otázky.84 Jednotka byla jednou z hlavních sil
masových poprav v Paneriai, kde bylo zavražděno až 100 000 osob z větší části židovského
původu.85 Ale působila i v menších městech – Nemenčine, Jašiūnai, Varėna, Semeliškés a
dalších. Služba v těchto jednotkách byla zaplacena dodávkami potravin. 86
Na destrukci židovského obyvatelstva se podílela i Litevská bezpečnostní policie. Vůdcem
Saugumas pro Vilnius a jeho okolí byl Aleksandras Lileikis. Instituce měla výhradní
zodpovědnost za případy ukrytých Židů, Židů podezřelých ze spolupráce se sověty, lidí, kteří
předložili falešné dokumenty a po utvoření ghett i za Židy, kteří z nich utekli. Lileikis byl
administrativní úředník, který se sice poprav nezúčastnil, ale hledal Židy a předával je
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německým orgánům.87 Lileikis svoji vinu dlouho popíral, ale v roce 1997 v rozhovoru
s litevským tiskem Respublika přiznal, že o nacistických činech věděl a sdělil své důvody
pro kolaboraci, když uvedl, že to bylo čistě pro jeho potřebu přežití. „Celý národ kolaboroval
od té chvíle, když se začal řídit nacistickými právy. Musel jsem se šatit a mít, co k jídlu. Byla
mi nabídnuta práce, tak jsem ji vzal.“ 88

2.4 Kolaborace v Lotyšsku
Spolupráce místních obyvatel v Lotyšsku byla zakotvena zejména v pomocných policejních
oddílech (Schutzmannshaft), které byly pod dohledem Pořádkové policie (Ordnungspolizei)
a v kolaboračních skupinách pod vedením Bezpečnostní policie (SD). Obě německé
organizace fungovaly v jednom rámci, ale měly jiné funkce.89
Po celém Lotyšsku existovalo několik desítek policejních oddílů, které spravovaly určitou
část země. Počet členů se v průběhu války proměňoval, ale v roce 1941 se nejednalo o více
než 7 500 účastníků.90 Okresní policejní náčelníci se zpravidla zodpovídali se výhradně
německému velitelství, tudíž jednotlivé okresní oddíly mezi sebou neměly styky. Pravidlem
bylo to, že čím méně Židů žilo v daném okrsku, tím větší zodpovědnost za jejich vyhlazení
měla místní policie.91
Pomocná policie o 1400 členech fungovala v Rize, kde dohlížela na židovské obyvatelstvo,
zatýkala je a předávala Němcům. Také pomáhala v provedení vyhlazovacích akcí
v Rumbule, kde hlídala a doprovázela transporty.92
Tyto pomocné jednotky se účastnily, jak administrativní, tak i fyzické účasti na destrukci
židovstva v Lotyšsku. Příkladem bylo Vagulānsovo komando působící v Jelgavě a okolí.
Jednalo se o první lotyšskou jednotku Bezpečnostní policie, která měla na starosti registraci
Židů, vedla vyšetřovací akce a také měla pod sebou velitelství koncentračního tábora. Také
se účastnily vyhlazení Židů v Jelgavě a okolí – obětí bylo 1 550. Představitelem byl Mārtinš
Vagulāns, který spolupracoval s nacisty již za sovětské okupace. Povoláním byl novinář, a
tak v začal publikovat noviny „Národní Zemgalsko“ (Nacionāla Zemgale) s antisemitskými
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články. Zajímavé na funkci jeho skupiny byl široký rozptyl členů, jelikož nebyli všichni
soustředěni na jednom místě v Jelgavě, ale působili po celém Zemgalsku. V další části
Lotyšska, Vidzemsku, působilo komando Tendemanise se sídlem ve Valmieře.93 Policejní
oddíly působily také v Tukumsu, Daugavpilsu, Bausce, Rēzekne, Madoně i Jēkabpilsu.
S ohledem na geografii je patrné, že tímto způsobem fungovala kolaborace ve třech
historických regionech. V Liepāji a Ventspilsu byla situace obtížnější, jelikož se jednalo o
klíčová města. Tato přístavní města byla důležitá i pro Sověty, tudíž tato města byla střežena
více sovětskými vojáky. V Liepāji operovaly zejména německé organizace, nicméně se i zde
utvořil policejní pomocný oddíl složený z Lotyšů, který měl na starosti střežení města a
zatýkání Židů, nicméně nesloužil jako vyhlazovací jednotka. Pro tyto akce zde z členů
sebeobranných sil byla vytvořena Lotyšská strážní četa, která formálně spadal pod Arājsovo
komando. Ve Ventspilsu byla situace podobná jako v Liēpaji.94
Policejní prapory zde neexistovaly v takovém rozsahu jako v Litvě. Dva ze tří působily
mimo zemi. Osmnáctý prapor v Bělorusku a 22. ve varšavském ghettu. Část lotyšského 20.
policejního praporu působila pravděpodobně jako stráž v rižském ghettu, i když k tomu
nebyly publikovány přesné dokumentace. Vůdcem ghetta byl poručík Danckops, který měl
pod sebou přibližně 60 mužů. Nicméně jejich počet kolísal na základě počtu židovských
vězňů. Po masových popravách židovských osob v Rize byla redukována i stráž. Existuje
řada dokumentů, které dokládají brutální chování těchto mužů.95

2.5 Analýza Arājsova a Hamannova komanda
Arājsovo i Hamannovo komando bylo mobilními jednotkami, které cestovaly pro provedení
vyhlazovacích akcí, co nejefektivněji, po celém Lotyšsku a Litvě. Chci poukázat na to, že
oddíly se sice od sebe lišily strukturou zejména ve vedení těchto jednotek – jedno komando
bylo vedeno místním kolaborantem, druhé Němcem, ale oba se i přes to aktivně podílely na
vyhlazovacích akcích.
Arājsův oddíl spadal pod Lotyšskou pomocnou policii a dohromady čítal přibližně 1 200
dobrovolných členů za dobu jeho působení. Hlavním představitelem byl Viktors Arājs, za
Ulmanisovy vlády důstojník lotyšské policie. Tato jednotka byla složená z Lotyšů, kteří se
přihlásili po uveřejnění oznámení v novinách, které vyzývalo lotyšské občany ke spolupráci
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v otázce „vyčištění země od škodlivých elementů“. Velká část byla tvořena mladými
studenty z Rižské univerzity, tudíž tito mladí muži museli projít alespoň základním
výcvikem. V průběhu fungování byli důvěryhodní jedinci také posláni na výcvik do SS
policejní školy ve Fürstenbergu.96 Arājsovo komando vyhladilo nejméně 26 000 Židů na
území Lotyšska, a další při vyhlazovacích akcích v Bělorusku.97 Také se oproti Hamannovu
komandu účastnilo pogromů-konkrétně v Rize, kde figurovalo v protižidovských akcí a
zapálení místní synagogy. Arājsovi muži figurovali také v masových popravách vedených
Němci – masakr v Rumbule, akce v Liepāje, kde dohlíželi na přesun Židů nebo se přímo
účastnili poprav.98
Joachim Hamman byl německého původu-pocházel z Kielu, a v jeho jednotce působili i
němečtí příslušníci. Hamannovo komando bylo početně proměnlivé. Jednalo se o 8-10
německých příslušníků a několik desítek litevských. Hlavní silou komanda byla třetí
společnost Litevského policejního praporu. Oddíl byl tvořen zejména litevskými bývalými
vojáky, kteří nepotřebovali již žádný výcvik. Počet obětí Hamannových mužů není znám
z toho důvodu, že na většině akcích spolupracovalo s dalšími organizacemi. Komando se
účastnilo protižidovských akcí zejména na venkově, kde vykonávalo pouze popravy.
Hledání nebo hlídání Židů, jejich transporty či vykopání jam nebylo v jejich režii. 99

2.6 Závěr
Je zřejmé, že místní kolaborantské jednotky, byly jednoznačně podřízeny německým, kteří
představovali nejvyšší autoritu na okupovaných územích. Tento statut měly určený již
v názvu – jednalo se o pomocné jednotky, tedy ty hlavní byly německé. Dokládá to
skutečnost, že většina oddílů místních obyvatel byla pod dohledem Bezpečnostní policie,
která byla odpovědná za provedení holocaustu v Pobaltí. V obou pobaltských zemích je také
patrné, že masové vyhlazovací akce jako kupříkladu v Paneriai nebo Rumbule vyžadovaly
místní pomoc těchto oddílů. Naopak menší akce na venkově probíhaly, sice za souhlasu, ale
bez zapojení německých jednotek.
V Litvě měly větší účast na spolupráci s nacistickým Německem policejní prapory, které se
účastnily masových vyhlazovacích akcí. Byly většinou početnější a mobilní. Působily
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proměnlivě tam, kde byl větší počet židovského obyvatelstva. Naopak v Lotyšsku se jednalo
spíše o lokální policejní oddíly, které spravovaly menší část území, tudíž počet jejích členů
odpovídal potřebě pro daný region. Zatímco policejní prapory v Litvě spolu při větších
akcích spolupracovaly, tak v Lotyšsku mezi sebou oddíly nejenom nespolupracovaly, ale
vůbec neudržovaly kontakty. Veškerá komunikace probíhala přes německé vedení. Pro
litevské prapory bylo typické, že většinu z jejich členů tvořili bývalí vojáci. V policejních
oddílech v Lotyšsku se často zúčastnili i nekvalifikovaní pro tuto práci.
Arājsovo i Hamannovo komando mělo jinou strukturu. I přesto, že v Arājsově jednotce
nefiguroval žádný Němec a byla vedena místním Lotyšem, tak účast ve vyhlazovacích
akcích byla velmi aktivní.
Škála kolaborační činnosti byla v obou zemích široká. Jednalo se v nejčastějších případech
o uzákonění protižidovských restrikcí, majetkové vyvlastnění, zadržení, hledání a hlídání
zadržených, ale také přímá účast v genocidním procesu. Efektivita místních jednotek
přispěla k rychlému provedení konečného řešení židovské otázky v pobaltském území.

2.7 Jaké složky společnosti se kolaborace účastnily?
V Litvě byla důležitým faktorem pro přijetí Němců utvořená Prozatímní vláda, Vilniuský
občanský výbor a katolická autorita. Litevská vláda pomohla při zavádění protižidovských
opatření a nepostavila se na odpor proti pogromům, i když se ten největší a nejbrutálnější
odehrával v Kaunasu, kde sídlila.100 Vilniuský občanský výbor byl vytvořen spolu
s litevskou policií, která mu byla podřízena. Platí zde stejná situace jako u Prozatímní vlády.
Výbor proti protižidovským opatřením veřejně nevystoupil a neodsoudil je.101 Kněží přijali
Němce jako protipól k Sovětskému svazu, za jehož okupace byli perzekuováni. Němci
naopak proti nim ve větší míře nezasahovali tvrdě jako v Polsku. Skutečností bylo, že nacisté
zde chtěli využít přijetí katolické církve ve své propagandě a ve svém boji proti Sovětskému
svazu, kde náboženství bylo silně potlačováno. V Lotyšsku tento činitel nebyl, jelikož zde
nebyla žádná politická autorita, která by vládu rychle utvořila. Ani zde nebyla veřejně činná
náboženská autorita s kněžími. Iniciovat pogrom v Lotyšsku bylo těžší než v Litvě i díky
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těmto důvodům.102
Velkou část kolaborující společnosti tvořili bývalí vojáci litevské a lotyšské armády, kteří
nemohli být ukotveni v národní armádě, jelikož ji Německo vytvořit nechtělo. Zároveň
litevští vojáci odmítli vytvořit i litevskou jednotku SS, která by se účastnila bojů
v Sovětském svazu zejména kvůli otázce nezávislosti Litvy. Lotyši tuto jednotku vytvořili
v roce 1943. Zbylí vojáci byli součástí místních policejních praporů, které se podílely na
destrukci židovského obyvatelstva.103
Kolaborovala i početná inteligence zejména v Lotyšsku. Arājsovo komando bylo tvořeno
zpočátku zejména lotyšskými studenty – ať gymnaziálními nebo univerzitními. Mnoho členů
bylo z univerzitních korporací. Někteří spolupachatelé byli z bohaté vrstvy, ale nechtěli
konkurenci v určitých odvětvích.104 Naopak spolupracovali i chudší obyvatelé Litvy i
Lotyšska zejména z ekonomických důvodů. V Litvě okolo města Plungė působila jednotka
složená z Litevců, kde většina z nich neměla ani základní vzdělání.105
Pobaltského Holocaustu se tedy účastnili zástupci všech skupin skrz celé sociální spektrum
– od bohatých k chudším, od důležitých autorit k těm méně, od vzdělaných
k nekvalifikovaným. Tato analýza sloužila k demonstraci toho, že v Litvě ani Lotyšsku
nepůsobil jen jeden faktor, ale více okolností, které přiměly část místních obyvatel
spolupracovat s nacistickým režimem. S tezí ohledně více faktorů souhlasí většina použité
literatury, konkrétně se problematikou široce zabývají ve svých pracích Alfonsas Eidintas,
Andrew Ezergailis nebo Richard Plavnieks. Vliv měla také gramotnost obyvatelstva, jelikož
v Litvě byla vyšší než v Lotyšsku.

3 Motivace kolaborantů
Příčiny spolupráce s nacistickým Německem byly individuální záležitostí každého jedince.
Zde jsou proto obsaženy ty nejzásadnější vnější příčiny a faktory, které vedly místní
obyvatele ke spolupráci, jak již na byrokratické úrovni, tak na úrovni fyzické destrukce
židovské populace. Otázka motivace je zde rozebrána na bázi toho, jak se daný faktor
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promítal do společnosti v Litvě a jak v Lotyšsku, aby byly zdůrazněny rozdíly a naopak
podobnosti. Často jde pouze jen o drobné nuance, které odlišují tyto dva regiony v míře
přijetí daného popudu. V pobaltské společnosti se nejednalo o pouhý jeden faktor, který by
přiměl obyvatelstvo kolaborovat, ale o řadu okolností, které se více čí méně promítaly do
života pobaltské populace. Cílem této práce není hodnocení těchto motivů, zda byly
relevantní či nikoliv. Záměrem je spíše odhalit, jaké úmysly se skrývaly za kolaborační
činností a jak velký měly vliv v daném společenství. Jedná se o stimuly, které jsou často i
psychologické povahy, tudíž jsou kvantitativně neměřitelné. Ve skutečnosti neexistují
dokumenty, které by přesně určovaly, proč každý kolaborant spolupracoval. Litva i Lotyšsko
se řadily mezi okupované země a neměly rozhodovací pravomoc pro uskutečnění
Holocaustu. Zároveň země neměly žádnou politickou moc a ani vlastní armádu. Němci byli
výlučnou podmínkou pro vytvoření situace, při které byli Židé masově popravováni.
Nicméně kolaborantské jednotky jednoznačně ovlivnily rozměr a rychlost, s jakou byl
Holocaust proveden.

3.1 Antisemitismus, propaganda
Otázka antisemitismu a propagandy v Litvě i Lotyšsku byla již vysvětlena výše. V Litvě byla
přítomna nevraživost k židovskému obyvatelstvu již dříve, v Lotyšsku nikoliv kromě pár
krajně pravicových organizací, které měly velmi omezený vliv. Navíc antisemitismus
v Lotyšsku ve v letech 1941-1943 se rozšířil výhradně díky německé propagandě, jelikož za
Ulmanisovy diktatury byly protižidovské texty zakázány.106 Antanas Smetona a vlivné
kruhy v Litvě odsuzovali antisemitské tendence spolu s krajně pravicovými a levicovými
elementy.107 Nicméně spojení bolševismu a judaismu, tedy rovnice Žid = komunista se
v obou zemích uchytilo se stejným ohlasem. Nenávist k židům se zde mísila
s nacionalismem, jelikož oba dva národy viděly v Židech nepřátele, které musí eliminovat,
aby byl jejich stát v bezpečí. Nesprávný obraz „židobolševika“ neměl své racionální
opodstatnění, ale řada místních uvěřila nacistickým prohlášením, že Židé jsou strůjci jejich
neštěstí za sovětské okupace. Konkrétním příkladem jsou nejen pogromy, ale i svědectví
několika kolaborantů. Jonas Barkauskas, litevský velitel známý pro svou brutalitu
v počátečních vyhlazovacích akcích v Deváté kaunaské pevnosti, vypověděl po svém
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zatčení v sedmdesátých letech, že neměl důvod mít slitování s židovským obyvatelstvem,
když se domníval díky antisemitistickým prohlášením, že „Židé jsou paraziti“.108
Nedá se však říct, že by antisemitismus byl obecně konzistentní silou, která by přitahovala
po celou dobu války místní obyvatele ke kolaboraci. Respektive s jistotou pomohl
v odstartování počátečních protižidovských akcích, a také způsobil apatii či necitlivost
místních kolaborantů při vyhlazování, ale představa, že Židé jsou odpovědní za sovětskou
okupaci netrval dlouho.109
Litva ani Lotyšsko nesdílely stejnou rasovou ideologii jako Říše, tudíž ani jejich obyvatelé
nemohli být motivováni tímto aspektem dlouho. Největší nositelé antisemitismu byli
nakonec Němci odsunuti do pozadí. Litevská aktivistická fronta byla zakázána již na podzim
1941 a s organizací Pērkonkrusts nechtěl spolupracovat ani Arājsův oddíl.110 Do společnosti
se začaly vměšovat postupem času jiné zájmy – ať již politické či především ekonomické.

3.2 Individuální obohacení
Chamtivost se stala jedním z nejčastějších důvodů připojení se ke kolaborantským
praporům. V roce 1938 na tom Litva nebyla hospodářsky dobře – její hrubý domácí produkt
na obyvatele činil přibližně 57,9% podíl lotyšského HDP.111 V Pobaltí panovala mylná
představa, že Židé vlastnili velké majetky. Zejména také proto, že velká část Židů byla
zaměstnána v průmyslu a obchodu. Naopak v chudším zemědělství převažovalo držení půdy
v rukou Litevců a v Lotyšsku bylo podle statistik z roku 1935 pouhé 1,11 % židovského
obyvatelstva zaměstnáno v zemědělství.112 Situace za sovětské okupace nebyla ekonomicky
příznivá, jelikož mnoho lidí přišlo o práci a sociální zabezpečení. Po sovětském znárodnění,
kdy byla přerozdělena půda a zabaveny větší majetky jako dopravní prostředky, panovala ve
společnosti nejistota. Také v obchodech chybělo zboží a poptávka po něm byla neukojená.113
Navíc situace na litevském venkově byla ještě horší než ve městech. Špatné životní
podmínky přiměly mnoho rolníků, nezaměstnaných a nekvalifikovaných jedinců
participovat na vyhlazování Židů. Část kolaborantů viděla šanci profitovat z ukradeného
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židovského majetku, který získávali díky drancování jejich domovů. Veškerý majetek byl
vyvlastněn – od nemovitostí po dobytek. Často byly domy vyvlastněny a hned přiřazeny
nežidovským občanům.114 Původně Heydrichův a Himmlerův plán byl takový, že cennosti
budou odvezeny do Německa, ale vůdce SS pro východní území Walter Stahlecker nejenom
povolil, ale dokonce podporoval kolaboranty v drancování.115 Původně židovské vlastnictví
bylo poté prodáváno na aukcích, zejména domácí spotřebiče. Nemovitosti a dobytek poté
spadaly pod lokální správu a židovský nábytek zaplňoval policejní a administrativní
kanceláře. Nejenom chudí obyvatelé viděli možnost si přilepšit, ale také ti bohatší. Ti často
měli u židovských sousedů dluhy, které by jinak museli splatit. Tímto způsobem se tedy
pokoušeli svého dluhu zbavit. Další skutečností bylo to, že se zde otevírala nová cesta pro
podnikání bez židovské konkurence, zejména v medicíně, průmyslu a stavebnictví. Také je
zde nutno brát v potaz, že vidinu sebe-obohacení měli také lidé, kteří nemohli jinde najít
práci, která by je a potažmo jejich rodiny uživila.116
Z kolaborační činnosti plynuly ale také další materiální výhody, jelikož členové mohli bydlet
doma, a ne spát v kasárnách, měli poměrně dobrý plat, spolehlivé dodávky potravin a
alkoholu, a k tomu ještě neoficiální odměny, které získali během drancování.117 Podle
Andrewa Ezergailise byl právě alkohol důležitým faktorem při vyhlazování. Ten byl
podáván před, během i po vražedných akcích a výrazně ovlivňoval vůli ke kolaboraci.
Holocaust by dle něj pravděpodobně proběhnul v Lotyšsku i bez alkoholu, ale nefungovalo
by zde Arājsovo komando. Také v Litvě byl při vyhlazování podáván alkohol a kolaboranti
byli zásobováni jejich dodávkami.118
Ekonomický motiv je možné nalézt, jak při kolaboraci v Litvě, tak v Lotyšsku. Situace za
sovětské okupace zde byla podobná, jelikož okupační politika Sovětského svazu byla
implementována bez ohledu na tamní poměry stejně. Vykrádání židovského majetku bylo
patrné zejména při počátečních pogromech, kterých se účastnila skupina místních. V Litvě
byla předválečná situace horší než v Lotyšsku, což lze vidět v již zmíněném hrubém
domácím produktu z předválečného období. Tento faktor se promítnul zejména do života
kolaborantů z nižších vrstev v Litvě. V Lotyšsku působil tento podnět o něco méně
s ohledem na sociální postavení kolaborantů. Nejaktivnější kolaborantská skupina –
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Arājsovo kommando - byla primárně tvořena vysokoškolskými studenty a jejich
studentských korporací. V tomto případě byla zásadním popudem touha po pracovním
vzestupu.

3.2.1 Oportunismus
Bídná situace v zemích za sovětské okupace již byla nastíněna dříve. Část místních obyvatel
hledala cesty, jak se uplatnit v nacistické okupační struktuře a vybudovat si tak své jméno.
Tak by měli zajištěno existenční přežití díky platu a potravinám a zároveň možný kariérní
vzestup. Mnoho z mužů, kteří spolupracovali, měli pouze základní vzdělání, někdy ani to
ne. Pozice v systému jim dávala pocit důležitosti, jelikož před válkou neměli žádné
postavení. Nakonec je do vyhlazovacího mechanismu vehnala touha po moci a statusu.119
Tuto snahu o uplatnění však neměli pouze nekvalifikovaní, ale také často vojáci bývalé
lotyšské a litevské armády. V zemích nebyla vytvořena za nacistické okupace národní
armáda z důvodu toho, že se jednalo o okupovanou zemi a nacisté nechtěli obnovovat
žádným způsobem jejich nezávislost – to se vztahovalo i na vytvoření armády. Vojáci ale
často chtěli bojovat proti svým bývalým utlačovatelům – Sovětům. Někteří se tak přidali do
policejních oddílů, které ale nevykonávaly funkci antibolševické armády, ale byly využity
proti civilnímu obyvatelstvu, zejména proti židovskému.120 V Lotyšsku byly tyto aspirace
nakonec naplněny vytvořením dobrovolné divize SS v roce 1943.121 Touha po kariérním
vzestupu zejména lákala mladé studenty v Lotyšsku. Konkrétně Lotyšská univerzita v Rize
byla zavřena německými okupačními orgány na dobu neurčitou.122 Nejenom, že bývalí
studenti měli volný čas, ale také nejistou budoucnost. Spolu s ostatními faktory jako
hospodářsky špatná situace za války a tehdejší vítězná aura německého postupu přiměla část
vzdělanějšího obyvatelstva spolupracovat. Lze tedy vidět, že profitovat chtělo část Litevců i
Lotyšů napříč celým sociálním spektrem. Ať se již jednalo o chudší farmáře z odlehlejších
lokalit, nezaměstnané vojáky nebo studenty gymnázii a vysokých škol.
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3.3 Demoralizace společnosti
Litva utrpěla v meziválečném období řadu ztrát, které vedly k úpadku morálních zásad ve
společnosti. Jak jsem již zmínila – ztráta Klaipėdy, která byla ekonomicky nejpokročilejším
regionem, Vilniusu, který v roce 1939 Litva znovuzískala, a nakonec i nedobrovolný souhlas
s přičleněním do Sovětského svazu. Spolu s nedůstojným útěkem Antanase Smetony do
zahraničí se tyto faktory promítly do hledání viníka, kterým měl být cizí element kvůli
kterému Litva pocítila řadu neúspěchů na mezinárodní scéně. Tímto elementem se stala
židovská, poměrně početná populace v Litvě.123 Na druhou stranu tento motiv můžeme
shledat u lotyšské kolaborace jen částečně. Lotyšsko nemuselo podstoupit žádné své území,
zejména díky své geografické poloze. Podrobit své území Sovětskému svazu ale Lotyšsko
muselo. Ve společnosti propukl chaos daný nejenom okupací, ale také přibližující se válkou
v obou zemích. Nacistické jednotky při jejich vpádu do baltského regionu byly prohlašovány
za osvoboditelské díky sovětské minulosti. Pro řadu lidí bylo Německo jediným řešením,
jak vyhnat ze země Sověty.124 V Litvě je takto vítali i katolické autority, které zde měly
výrazný vliv, jelikož Litva byla katolickou zemí. Přidala se k nim i politická elita, která byla
za sovětské okupace perzekuována.125 Litevští katoličtí kněží nesouhlas neprojevili veřejně,
a i když se někteří snažili zachránit alespoň část Židů, nejednalo se o odboj organizovaný
náboženskými autoritami, ale o individuální snahy.126 Nezájem duchovních byl
demonstrován i při počátečních pogromech, kdy na sjezdu farností v roce 1942 kněží řešili
spíše velikost ukradeného židovského majetku než odsouzení těchto událostí.127 V Lotyšsku
byla situace jiná, Němci neměli možnost opírat se o jakékoliv autority – ani ty náboženské.
Přijati byli jako osvoboditelé od sovětských represí, nicméně ve většině případů prostým
obyvatelstvem.
Problémem pro důstojníky litevské a lotyšské armády byla velká frustrace, jelikož se tyto
země vzdaly do rukou sovětů bez boje. V meziválečném období za autoritářských režimů
byla obrana země jednou z nejdůležitějších hodnot společenského žebříčku, ale když přišlo
do úzkých, tak národy se Sověty nebojovaly.128 Němci jim nabídli příležitost proti
nepřátelům státu bojovat. V Lotyšsku s postupem války a zejména jejímu obratu v roce 1943
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se lotyšští vojáci chtěli vyhnout bojům na východní frontě. V Lotyšsku byly totiž vytvořeny
dvě divize spadající pod Waffen-SS vytvořené po vyhlášení mobilizace, tedy Lotyši se přímo
účastnili v bojích v Sovětském svazu. V Litvě registrace dobrovolníků začala 1. března
1943, ale kvůli velké neochotě obyvatelstva je nebylo možné vytvořit.129
S demoralizací společnosti se pojí také skutečnost, že v Pobaltí jako motivační faktor
fungovalo i zmenšení psychologické zátěže v odpovědnosti za smrt židovských obyvatel.
V tehdejší společnosti panovala situace, kdy se kolaboranti odvolávali na pouhé plnění
německých rozkazů. Naopak Němci se v pobaltském regionu odvolávali na to, že oni nejsou
ti, kdo drží v ruce zbraň. Tato situace navodila samo-posilující dynamiku, kdy ani jedna
strana nepociťovala vinu za spáchané zločiny. Také se do společenství prolínal faktor toho,
že Němci v tehdejší době vypadali jako vítězové druhé světové války. Lidé si mysleli, že
v budoucnosti nebudou pro činy, které případně napáchali, potrestáni.130
V Litvě se hromadilo tedy již v předválečném období jakési společenské napětí, které
vygradovalo při sovětské okupaci natolik, že místní obyvatelé byli schopni spolupracovat na
konečném řešení židovské otázky.

3.3.1 Pomsta
Se společenskou deformací se objevil v obou zemích i motiv pomsty jako stimul ke
kolaborační činnosti. Za sovětského působení bylo mnoho rodin rozděleno, ať již
deportacemi nebo uvězňováním tzv. „nepřátelských živlů“. V červnu 1941 bylo z Lotyšska
deportováno přibližně 15 000 lidí.131 Na litevském území postihlo deportace na 17 500
obyvatel.132 Lidé ve vězeních byli často pod přísným dohledem vyslýcháni, mučeni, a také
bezdůvodně popraveni. Po příjezdu nacistů bylo mnoho masových hrobů exhumováno
nejenom proto, aby nacisté ukázali, co bolševici, potažmo Židé, udělali lotyšskému a
litevskému národu, ale také hledali místní, kteří přišli kvůli nim o své příbuzné. Z některých
místních postižených při sovětské okupaci se stali kolaboranti, kteří nesli svoji spravedlnost
ve svých rukou. Nejenom ti, kteří přišli o své blízké spolupracovali, ale také ti, co byli přímo
postiženi represemi. Nacisté je pouštěli z vězení, často ve velmi špatném psychickém
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stavu.133 Téma odplaty bylo zastoupeno v obou zemích. Z Litvy bylo dle zdrojů deportováno
početně více obyvatel než z Lotyšska, ale v Lotyšsku žilo za války přibližně o milion lidí
méně než v Litvě, tudíž s přepočtem na obyvatele se jednalo o větší procento.134 Pomsta se
promítla do společnosti také díky silné agitaci nacistů, což je vysvětleno na případu
exhumací. Němci si byli tohoto faktoru vědomi a využili jej ve svůj prospěch.

3.3.2 „Kolaborace s nepravými“
Odčinění prohřešků spáchaných za minulého režimu bylo také jedním ze stimulů. Existovaly
případy, kdy při sovětech místní spolupracovali na deportacích nebo sepisovali seznamy
podezřelých místních k výslechům či byli v komunistické organizaci. Kvůli této minulosti
se chtěli „očistit“ tím, že naopak budou kolaborovat s nacisty. Mezi těmito jedinci byl
kupříkladu v Litvě Juozas Knymiras a Jonas Baranauskas, kteří se oba připojili k TDA, a
Baranauskas poté i k zvláštnímu oddílu (Sonderkommando).135 Dřívější spolupráce se sověty
využívali i nacisté, kdy dávali místním na výběr tak, že mohli odčinit svoji vinu tím, že zabijí
alespoň jednoho Žida. Pod tlakem někteří svolili, aby se vyhnuli buď vězení nebo přímo
jejich zabití Němci. Stejná možnost byla nabídnuta i některým vězňům. Aby se mohli dostat
na svobodu, také měli na výběr mezi svobodou zajištěnou smrtí židovského obyvatele anebo
pokračujícím vězením.136 Němci si byli plně vědomi následky sovětské okupace a hojně jich
využívali v Litvě i Lotyšsku. Počet perzekuovaných sovětským režimem zde byl vysoký,
tudíž se na něj nacisté zaměřovali. Jednalo se o jeden z nejúčinnějších a nejjednodušších
nástrojů, jak získat kolaboranty. Jednalo se o volbu, buď Žid nebo dotyčný. Mnoho
z kolaborantů se přidalo na německou stranu, aby se zachránili před případnými represemi.

3.4 Německé rozkazy
Baltské pomocné oddíly byly tvořené zejména z větší části mladými lidmi, kteří prožili celý
svůj život za autoritativní diktatury. V obou pobaltských zemích vládl autoritářský režim
vystavěný na vládě silné ruky a na osobnostech jako byl Kárlis Ulmanis v Lotyšsku nebo
133
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Antanas Smetona v Litvě. Ze společnosti byla díky této vládě odstraněna možnost volby,
respektive byly odstraněny určité možnosti chování. Tím se míní skutečnost, že někteří
jedinci kolaborovali, protože si mysleli, že nemají na výběr a nemohou odmítnout německé
nařízení.137 Skutečností je, že Holocaust v Pobaltí byl uskutečněn zejména z iniciativy
Němců. Ti rozhodovali o osudu židovského obyvatelstva a kvůli jejich rozkazům často byli
místní vysláni proti Židům. Příkladem jsou vojáci v policejních praporech, kteří chtěli
bojovat proti bolševickým silám. Nicméně tyto oddíly byly vysíláni na akce proti občanům
a zejména Židům.138
Vojáci tak byli využiti pro splnění nacistického cíle. Plnili rozkazy, ale nejednalo se o
jednání z jejich vlastní vůle, ani o přidání se do těchto oddílů kvůli protižidovskému cítění.

Závěr
Antisemitismus se rozšířil v Litvě zejména ve třicátých letech. Litevská společnost byla
agrární a katolická. Lotyšsko bylo industriální zemí a Židé zde byli více asimilováni.
Nicméně díky nacistické propagandě, která spojila židovskou populaci se sovětskou
okupací, se i v Lotyšsku objevily antisemitské tendence. V obou pobaltských zemích se
začaly vydávat periodika s antisemitským obsahem. Sovětská okupace představovala zlom
v pobaltské společnosti. Po přibližně roční sovětské okupaci spojené s represemi a
deportacemi do vnitrozemí SSSR byli Němci přijati jako osvoboditelé. V Litvě se stihla
ustavit Prozatímní vláda, která proti antisemitským akcím nezakročila a sama se na nich
podílela při vydání dokumentu o židovském statusu a při souhlasu s vytvořením
koncentračního tábora. Katolická církev, nejvlivnější náboženská autorita v Litvě, také
veřejně a sjednoceně nevystoupila proti protižidovské politice. V Lotyšsku se politický
národní orgán nestihl vytvořit, jelikož mnoho politických osob bylo deportováno při
sovětské okupaci.
U obou pobaltských zemí byly viditelné stejné fáze – nejdříve pogromy, poté zřízení ghett a
soustředění židovského obyvatelstva v nich a organizované masové vyhlazovací operace.
Otázka pogromů v Litvě je sporným tématem a zdroje se v tomto ohledu liší. Nicméně v
Lotyšsku žádné protižidovské pogromy do příjezdu německých jednotek nevypukly. Také
velikost pogromů se liší. Pogromy se odehrály v litevských větších městech, přičemž
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nejznámějšími jsou dva pogromy v Kaunasu. V Lotyšsku byl iniciován pogrom v Rize, ale
již ne ve druhém a třetím největším městě – v Daugavpilsu a Liepāje. Lokální menší
pogromy se na venkově či v menších městech odehrávaly jak v Litvě, tak v Lotyšsku.
Velká část litevské kolaborantské složky byla tvořená bývalými vojáky, kteří se přidali do
policejních praporů. Litevské policejní prapory byly mobilní a účastnily se masových
vyhlazovacích operací. Často spolupracovaly s německými orgány nebo mezi sebou. Známé
mobilní komando v Litvě – tzv. Hammanovo komando bylo vedeno Joachimem Hamannem,
důstojníkem německého původu. Naopak Arājsovo komando bylo vedeno Lotyšem
Viktorsem Arājsem a většina členů byla lotyšského původu. Jednotka byla složena
vysokoškolskými studenty ze studentských korporací, tudíž se jednalo o nekvalifikované
vojáky. Kolaborace v Lotyšsku fungovala zejména na základě policejních oddílů, které
operovaly na určité části země a nepřemisťovaly se podle potřeby do jiných krajů jako
litevské policejní prapory. Policejní prapor na území Lotyšska fungoval jeden a měl
pravděpodobně funkci stráže rižského ghetta.
Na základě zpracované literatury spolupracovali s nacisty lidé z celého sociálního spektra,
tedy nejednalo se jen o určitou skupinu stejně smýšlejících lidí, kteří by své cíle ztotožňovali
s nacistickými. Široká škála kolaborantů také znamenala více motivací, které vedly Litevce
a Lotyše ke spolupráci. Agrární Litva na tom sice byla ekonomicky hůř než Lotyšsko,
nicméně v obou zemích byla častým stimulem touha po majetku, která se projevovala u
chudší i bohatší vrstvy obyvatelstva. Na tento podnět měla vliv i negramotnost, jelikož
v Litvě byla vyšší než v Lotyšsku. Naopak v Lotyšsku kolaborovalo více i vzdělanější
obyvatelstvo, které bylo viditelnou součástí Arājsova komanda.

Summary
Anti-Semitism spread through Lithuania, especially in the 1930s. Lithuanian society was
agrarian and Catholic. Latvia was an industrial country and Jews were more assimilated here.
However, thanks to the Nazi propaganda that linked the Jewish population with the Soviet
occupation, anti-Semitic tendencies also appeared in Latvia. Anti-Semitic periodicals have
been published in both Baltic countries. The Soviet occupation was a turning point in the
Baltic society. After approximately one year of Soviet occupation coupled with repression
and deportation to the interior of the USSR, the Germans were admitted as liberators. In
Lithuania, it established a Provisional Government that did not intervene against anti-
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Semitic actions and itself participated in issuing a document on Jewish status and in agreeing
to establish a concentration camp. The Catholic Church, the most influential religious
authority in Lithuania, has also not publicly and unitedly opposed anti-Jewish politics. In
Latvia, the political national authority did not manage to create, as many political people
were deported during the Soviet occupation.
The same phases were visible in both Baltic countries - first the pogroms, then the
establishment of ghettos and the concentration of the Jewish population in them and the
organized mass extermination operations. The issue of pogroms in Lithuania is a contentious
and resources differ in this regard. However, in Latvia no anti-Jewish pogroms broke out
until the arrival of the German troops. Also, the size of the pogroms varies. Pogroms took
place in larger Lithuanian cities, with the two best known pogroms in Kaunas. In Latvia, it
was initiated by a pogrom in Riga, but not in the second and third largest cities - Daugavpils
and Liepāja. Local minor pogroms took place both in Lithuania and Latvia in rural or smaller
towns.
A large part of the Lithuanian collaborative unit was made up of former soldiers who joined
the police battalions. Lithuanian police battalions were mobile and participated in mass
extermination operations. They often cooperated with the German authorities or with each
other. A well-known mobile squad in Lithuania - the so-called Haman commando was led
by Joachim Hamann, an officer of German descent. On the other hand, Arājs's commando
was led by Latvian Viktors Arājs and most of the members were of Latvian origin. The unit
was composed of college students from student corporations, so they were unskilled soldiers.
The collaboration in Latvia worked mainly on the basis of police units that operated on
certain parts of the country and did not move to other regions as needed as Lithuanian police
battalions. Only one Latvian police battalion operated in the country and probably served as
guard of the Riga ghetto.
Based on literature, people from the whole social spectrum cooperated with the Nazis, so it
was not just a group of like-minded people who would identify their goals with the Nazi.
The wide range of collaborators also meant more motivation for Lithuanians and Latvians
to work together. Although Lithuania was economically worse off than Latvia, there was a
frequent incentive for wealth in both countries, which manifested itself in the poorer and
richer sections of the population. Illiteracy also had an impact on this initiative, as it was
higher in Lithuania than in Latvia. On the contrary, more educated populations collaborated
in Latvia, which was a visible part of the Arājs commando.
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