
Bandymas atsekti Kapčiamiesčio 
žydų šeimų istoriją 

 

  copyright: kapciamiestis.org 



Buvo rastas puslapis iš 1784 m. surašymo, skirtas Veisiejų Kahalui. Tai pirmas 
mūsų turimas liudijimas apie žydų buvimą Kapčiamiestyje. 

1. Veisiejų Kahalas 1784 

42. Dovydas Judelio sūnus, jo žmona Zlata ir penkeri vaikai Kapčiamiesčio 
karčemoje 
43. Volfas Leibo sūnus, jo žmona Sora Kareivonių karčemoje 
44. Choina Leibo sūnus, jo žmona Chaja ir ketveri vaikai Kalvių karčemoje 
  
  
Kareivonys buvo prie pat Kapčiamiesčio pakeliui į Kalvius. Visos trys šeimos 
gyvena karčemose, tad galima spėti, jog tai — arendatoriai, turintys monopolį 
alkoholiniams gėrimams gaminti bei jai prekiauti. Tarp šio surašymo ir pirmųjų 
išlikusių gyventojų registro įrašų praėjo 25 metai, tad remiantis šia informacija 
identifikuoti šeimų neįmanoma. Surašymo puslapis patvirtina, kad 1784 m. 
miestelis priklausė vyskupui Masalskiui. 



Ankstyvasis laikotarpis 
  
Tarp 1809 ir 1825 m.m. Kapčiamiestyje mūsų žiniomis įregistruoti 24 gimimai, 9 
mirtys ir 5 santuokos. Registraciją vykdė bažnyčia, kurios veikla apėmė ir mažus 
aplinkinius kaimus, tokius kaip Kalviai, Kuodžiai bei Justinava. Šeimos, kurias 
galima įvardinti, ir kurių palikuonys gyveno Kapčiamiestyje ir toliau, buvo: 
Berenšteinai, Bonovičiai, Chmielevskiai, Fridkovskiai, Kopčiovskiai, Kovalskiai ar 
Kryvanskiai, Mencinskiai, Mileriai, Rakovskiai, Stolovskiai. Ankstyviausias mums 
žinomas gimimo įrašas — Tauba, Hiršo Leibovičiaus ir jo žmonos Libos Izakovič 
dukra, gimusi 1809 m. liepos 20 d. Leibovičius buvo arendorius, gyvenęs 
Kapčiamiesčio karčemoje. Gimimą liudijo jo brolis Judelis. Vėliau ši šeima ėmė 
vadintis Kopčiovskiais, jų palikuonys gyveno Kapčiamiestyje dar 1941 m. 
 



 2-Leibas Kopčiovskis g.m. 1823  



3-Tauba g.m. 1809 



Tauba ištekėjo už Joselio Izaoko Radino 1824 m. Jų dukra Beila 

Chaja ištekėjo už giminaičio, Izaoko Zorucho sūnaus Kopčiovskio. 

Beilos Chajos antkapis gerai išliko ir tebėra žydų kapinėse. 

4-Beila ir Jicchakas Kopčiovskiai  5-Senos Kapčiamiesčio žydų kapinės  

     Beila Chaja 



1825-1840 metais žydų gyventojų skaičius augo. 1834 m. jau buvo pastatyti 

maldos namai prie kelio į Seinus. Dabar tai Eigulių plentas. Neišliko to 

laikotarpio nuotraukų, tačiau 1874 m. tarp brėžinių naujai sinagogai statyti 

buvo ir senosios sinagogos bei jos vietos piešinys. 

6-Sinagogos piešinys 1874 



1874 m. Kapčiamiestyje jau gyveno 95 žydų šeimos, ir senų maldos 

namų nebepakako. Buvo pastatyta nauja sinagoga, kuriai sklypą 

bendruomenei paaukojo Mozė Rutenbergas. Tais pačiais 1874 metais 

išėjo visuotinis šaukimas vyrams nuo 20 metų tarnauti Rusijos 

armijoje. 1881 m. buvo nužudytas Aleksandras II, jo sąlyginai 

liberali valdžia baigėsi, ir žydai ėmė trauktis į didesnius miestus, 

kitas Europos valstybes, atokiau į Rusiją, o daugiausia emigravo į 

JAV. 

 

 

 

 

 

Kelių Kapčiamiesčio gyventojų nuotraukos: 

 



 7-Izaokas Avneris  

9-Dovydas Ovčinskis 

8-Liliana, Mozė Beras ir Beilė Ovčinskiai  



10-Dvora Rivka Rutenberg 

11-Hazanovskių šeima 



12-Rubenas Smolskis      13- Leibas Jasinskis lanko Kapčiamiestyje gimines 



14-Leibas Kopčiovskis 

15-Chana Kopčiovska Lev su vaikais 
Chaja ir Iseriu 



16-Mozė Bonovičiu               17-Zalmanas Avneris 



Dvidešimtas amžius 
 Žemiau — rekonstruotas Kapčiamiesčio prieš Antrąjį pasaulinį karą žemėlapis, kur 
nurodytos kelių žydų šeimų gyvenamos vietos. 

18-Kapčiamiesčio žemėlapis apie 1935 m.  



Miestelyje buvo dviaukštė medinė sinagoga. Ši tarnavo ne vien maldos namais, bet ir 
mokykla žydų vaikams. Panašu, jog ji buvo toje pačioje vietoje, kaip ir pirmoji, 
pastatyta 1874 m. 1937-ųjų liepą Kapčiamiesčio savivaldybės taryba kreipėsi į Seinų 
apskrities statybos komisiją Lazdijuose leidimo remontuoti sinagogos stogą. Sinagogai 
tuo metu vadovavo Moše Smolskis, o iždininkas buvo Hiršas Otrembovskis. Buvo 
gautas leidimas nuleisti stogą ir pakeisti skiedrą skarda. Pastato fasadas bei forma liko 
nepakitę. Mums nepavyko surasti sinagogos nuotraukos. 

19-Sinagogos atvaizdas - leidimas taisyti stogą 1937 m. 



HAMARNIA Baltosios Ančios krante įsikūrė vienintelė Lietuvoje hidraulinė 
kalvė. Čia gaminti metaliniai ūkio įrankiai. Kalvė priklausė Abraomui 
Auzeriui Mileriui ir jo žentui Saliamonui Rabinovičiui. 

20-Hamarnia 



Gordonia — tai buvo jaunimo judėjimas, primenantis skautus. Žemiau — 
Kapčiamiesčio būrio vaikų ir vadovų nuotrauka 1933 metais. Dalį žmonių 
pavyko įvardinti, žr. lentelę. 



1941 m. birželio 22 d. vokiečių armiją užėmė Kapčiamiestį, padarė aibę žalos ir 
nužudė daugybę žydų. 
  
Judas Fridkovskis, gimęs ir užaugęs Kapčiamiestyje, liudijo:  
“Išgirdome kareivius šnekantis. Jie planavo išeiti iš Kapčiamiesčio, nes netrukus iš 
Lenkijos pusės turėjo įsiveržti vokiečiai. Tuomet rusai ėmė trauktis ir pasiūlė vežtis 
savo sunkvežimiu mane, mano motiną, sesę Sarą ir Sorą Elką Hofman. 

22. Sara Fridkovska   23. Sora Elka Hofman                 24-Fruma Hazanovska 



Rusų kareiviai žadėjo važiuoti link Leipalingio, o iš ten į Druskininkus. Kai 
važiavome iš miestelio, Fruma Liba (Hazanovska) pamėgino įšokti į sunkvežimį. 
Virš mūsų skrido vokiečių lėktuvai ir šaudė, ir ji žuvo. Tuomet nebuvo tilto tarp 
Leipalingio ir Druskininkų, tad mes papirkom žvejus, kad mus perkeltų. Traukinių 
stotyje buvo sumaištis. Aš įspraudžiau motiną ir sesę į traukinį, ir jos išvyko į 
Minską. Vėliau sužinojau, kad ten buvo dar blogiau, nei mums.”  
  
  
Dvi Fridkovskių seseris priglaudė lietuviai ūkininkai, Žarnauskas ir Levulis, ir 
seserys išgyveno. Pasitraukus vokiečiams, Žarnauską ir Levulį nužudė lietuviai 
nacionalistai už tai, kad išgelbėjo žydaites. Sora Elka Hofman, Leizerio sesuo, 
pabėgo iš Kapčiamiesčio sunkvežimiu kartu su Jehuda Fridkovskiu ir praleido karo 
metus Baltarusijoje, apsimesdama krikščione. 



Zigmas Sabalius gimė 1928 m. Kareivonių kaime netoli Kapčiamiesčio. Jis aprašė karo 
pradžią: 
“Dvi mano tėvo seserys gyveno Kapčiamiestyje. Prasidėjus karui, jos išgirdo daug 
triukšmo, pamatė dūmus. Jos suprato, jog mieste kažkas dega, todėl mes nuėjom prie 
upės, kur buvo daugybė vokiečių kareivių su motociklais su priekabom ir automatais. 
Miesto centras degė. Bažnyčia dar nesudegė. Prie jūros susirinko žydų moterys ir 
verkė, nes degė jų namai. Aš vėl nuėjau apsižvalgyti ir pamačiau, kad visas miestelio 
centras buvo išnaikintas gaisro, bažnyčia taip pat. Tai buvo 1941 m. birželio 22 d. Buvo 
kraupu. Mes su tėvu atėjome pasižiūrėti, kas dedasi. Kelios žydės mums parodė 
devynetą rusų kareivių. Matėme, kur kulkos pataikė į jų galvas, vienas buvo visiškai 
sudegęs, kitas nušautas su ginklu rankose. Šitie devyneri buvo tranšėjose. Vokiečių 
lėktuvai bombardavo rusų kareivius. Buvo labai baisu. Daug triukšmo ir susišaudymų. 
Pasirodė rusų lėktuvas, kuris ėmė sprogdinti kelią, pilną vokiečių, bet prašovė ir nė 
vieno vokiečio neužmušė. Prisimenu vokietį kareivį su motociklu, kuris buvo netoli 
mūsų. Jis labai išsigando ir nubėgo prie upės pasislėpti. 
Jie surinko žydus ir privertė prisisegti Dovydo žvaigždes. Man atrodo, juos visus suvarė 
į vandens malūną prie Hamarnios, bet nesu tikras. Trūko maisto, mano tėvai jiems 
nešiojo pavalgyti. Mačiau penkių ar šešių priverstinių darbininkų-žydų grupę su 
kastuvais, juos privertė taisyti bombardavimo sugadintą kelią. Tai buvo kelias į Kalvius 
netoli Kareivonių. Vėliau juos išvežė į Lazdijus.” 



Julija Ignatienė:  
“Prasidėjus karui, vokiečiai visus žydus privertė eiti i Smolskio namą, nes jis 
buvo didelis ir atokiau nuo centro. Šitas namas vienintelis išliko po karo, bet 
prieš daug metų jis sudegė. Žydus išvežė ir jie neišgyveno. Liko gyvas tik Leizeris 
Hofmanas. Smolskis atidavė mano mamai savo karvę, sakydamas: “Man jos 
nebeprireiks”.” 



1941 m. lapkričio 3 d. Katkiškėje nužudyti tūkstantis penki šimtai trisdešimt penki 
(1535) žydai. Tarp jų buvo 118 žydų vyrų, moterų ir vaikų iš Kapčiamiesčio bei žydai 
iš gretimų miestų: Veisiejų, Lazdijų ir Rudaminos. 

Iseris Levas tarnavo 167-ojoje lietuviškoje 
divizijoje. Būdamas fronte, išėjo arininkų 
mokymus. Karą jis užbaigė su divizija 
Kurliandijoje, kur vis dar vyko rimti mūšiai.  

25-Iseris Levas 



26-Judas Fridkovskis 

Judas Fridkovskis buvo 249-ojoje lietuviškoje divizijoje. Prieš pat karo pabaigą 
buvo sužeistas ir po gydymo ligoninėje kovoti jau netiko. Jį paskyrė atsakingu 
už maisto sandėlį ir įkurdino Latvijoje. Iseris išgirdo, jog sandėliui vadovauja 
Judka ir ateidavo pas jį maisto ir kitų reikmenų.  
 
Abudu išgyveno karą ir sugrįžo namo, kur paaiškėjo, kad gyvų nebeliko, ir 
viskas sudegė iki pelenų. Nebuvo darbo ir pinigų, todėl jiedu sugrįžo į rusų 
kariuomenę. Judas Fridkovskis liko Lietuvoje, vėliau persikraustė į Vilnių ir 
sukūrė šeimą. 1970 m. emigravo į Izraelį. Iseris Levas nelegaliai pabėgo į 
Vakarus 1945 m. Rizikuodamas gyvybe, kirto vakarinę sieną. Vėliau pagelbėjo ir 
kitiems bėgti į vakarus. 1951-ųjų žiemą jis imigravo į Kanadą, kur mirė 2004-ųjų 
vasarį.  



 27- Izaokas Kopčiovskis 

Izaokas Kopčiovskis lankė mokyklą Kaune nuo 14 metų. Jo motina liko Kapčiamiestyje ir 
laikė pensioną. Vėliau pabėgo į Kauną ir žuvo Kauno gete. Izaokui pavyko su 
Chemilevičiaus pagalba pabėgti iš geto. Chemilevičius buvo geto kalinių “paštininkas”, 
perdavinėjo laiškus. Kopčiovskis gavo laišką iš Bencijono Fridkovskio (Judo brolio), kuris 
slėpėsi su draugais netoli Kapčiamiesčio. Chemilevičius organizavo Izaokui transportą į 
Lazdijus. Jam teko važiuoti ant vežimo stogo, kuriame buvo siuntiniai ir kiti žmonės. Iš 
Kauno išvykti užėmė keturias valandas. Tai buvo chaosas. Atvykęs į Lazdijus, jis nuėjo pas 
Chemilevičiaus seserį. Ši jį priėmė, pamaitino ir paslėpė. Jos vyras pabėgo iš baimės, kad 
juos pagaus slepiančius namuose žydą. Chemilevičiaus sesuo rado žmogų su vežimu, 
kuris galėjo nuvežti Kopčiovskį pas draugus netoli Kapčiamiesčio. Ryte ji pasiėmė savo 
mažą dukrelę ir Kopčiovskį ir nuėjo per visą miestą iki to vežimo. Šitaip atvirai pereiti su 
žydu per visą miesta buvo labai drąsus poelgis. Jiems pavyko pasiekti vežimą, Izaoką 
nuvežė pas draugus prie Kapčiamiesčio, ir ten jis slapstėsi apie metus. 



27-Riva Kopčiovska 

Riva Kopčiovska ir jos motina Estera (merg. Miler) gyveno Kauno gete iki 
jo sunaikinimo, o 1944 m. buvo išsiųstos į Štuthofą. Leibas Kopčiovskis 
mirė Dachau tais pačiais metais nuo širdies smūgio, sukelto širdies ligos, 
paūmėjusios koncentracijos stovyklos sąlygomis. 



29-Leizeris Hofmanas 

Leizeris Hofmanas (1896-1956), Bero Leibo Hofmano ir Brainos Ovčinskos sūnus, 
buvo vienintelis žydas, kuris po Antrojo pasaulinio karo liko gyventi 
Kapčiamiestyje. Ketverius karo metus jis išgyveno pasislėpes žeminėje kartu su 
Kibilianskių šeima. Kaimiečiai nešė jiems maistą bei vandenį. Po karo jis toliau 
dirbo siuvėju, kol mirė 1960 m. Jis gyveno su Barkausku vakarinėje miesto dalyje. 
Žydų kapinės buvo šiaurinėje pusėje, ir kai jis mirė, į kapines jį nešė pro visą 
miestą. Tai buvo įspūdingos laidotuvės. Nors mieste neliko žydų, bet dauguma 
lietuvių atidavė jam pagarbą. Vietiniams jis labai patiko ir gerai su jais sutarė. 



Kas lieka po Kapčiamiesčio žydų? Yra senosios kapinės, kelių namų 
pamatiniai akmenys bei kertinis sinagogos akmuo. Žydų Kapčiamiestyje 
nebėra, bet tiek laimingi, tiek ir liūdni jų gyvenimai išlieka atminty. 


