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Box 1, Tape 1 
 
 
Šiame pokalbyje, Pranas Dulka, Dubrovkos (Dubruvkos, Dobruvkos) kaimo Semeliškėse 
vietinis gyventojas, gimęs 1908m. spalio 3d., pasakoja apie žydų gyvenimą ir likimą 
Semeliškėse. Jisai vardija pažįstamus žydus ir parduotuvių savininkus. Dulka pasakoja apie karo 
pradžią ir kaip žydai buvo suvaryti Semeliškėse. Nors jisai nematė žudynių, jisai paliūdija kaip 
žydus varė į sušaudymo vietą, ir atskleidžia kad atsisakė dalyvauti žudynėse. Jisai vardija du 
nusikaltelius, vieną kuris nusižudė po šaudymo. Dulka trumpai papasakoja apie žydų turto ir 
namų pardavimą Semeliškėse.  
 
[01:] 00:40:22 – [01:] 04:22:20 
00:36 – 04:26 
 
Jis prisistato, Pranas Dulka, gimęs 1908 m. spalio 3 d., Dubrovkos kaime, Trakų apskrityje, 
Semeliškių valsčiuje; patikslina kad atsumas nuo Semeliškių iki jo kaimo- Dubrovkos yra 4,5 
kilometrų. Jis pasakoja apie savo šeimą: tris metus po gimimo mirė jo tėvas, gyveno pats su 
mama, mama vedė Vladą Mažulį [Mažolį] kuris žuvo Lietuvos kariuomenėje; pasako kad jisai 
dirbo žemę, išėjo į kariuomenę, apsivedę; pasakoja apie sunkumus kolūkyje, apie ekonominę 
padėtį Smetonos laikais, apie mokesčius, apie ūkio tvarką įskaitant sodybą, bites, ir gyvulius; 
pasako kad tais laikais laisvai gyveno. 
 
[01:] 04:22:21 – [01:] 10:38:15 
04:27 – 10:57 
 
Jo paklausia apie santykius su žydais Semeliškėse; jisai pailustruoja pasakodamas detališkai apie 
mainas tarp gyventojų ir žydų, apie žydų duoną; toliau išvardija žydus kuriuos jis geriausia 
prisimena: Mordchelis Kavolis, Jankelis kuris turėjo karštuvus, Šliomkė [Šliumkė], 
Ginzburgas, Staža, Chaima, Perečka, Klepkus, Kvasnikas, Neikė [Naikė]- gyvena Izraelyje, 
Altukas. Patikslina kad Altukas nuomodavo žemę, Hiršą [Irša] ir Stažas turėjo turtingas 
parduotuves, kad Ginzburgas buvo turtingas ir kai jo sūnus norėjo vesti katalikę, jam neleido, ir 
jis nusižudė, kad Morcchelis buvo kalvis; pasako kad jisai daugiausia bendraudavo su šiais 
žydais: su Rachmilke kuris turėjo parduotuvę, su Rivoriu, pavardės neprisimena, kuris pavalkus 
darė, ir su Ginzburgu ir Hiršu; pasako kad žydai jo pasitikėdavo. 
 
[01:] 10:38:16 – [01:] 14:45:23 
10:58 – 15:15 
 
Jisai aiškina kad savaitę prieš karo pradžią matė kaip rusai su tankais ir mašinomis važiavo per 
Peliūnus į vakarus; kad važiavo ištisą dieną ir naktį, kad gyventojai sakė kad rusai puls 
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vokiečius. Aiškina kad jisai važiavo šestadienį link Žąslius- ilgai galvoja iki kol atsimena vietos 
vardą – ir pakeliui matė minosvaidžius miške; pasako kad sekmadienį girdėjo sprogimus, kad 
bažnyčioje pranešė kad karas prasidėjo, kad sekmadienio vakare vokiečiai su lėktuvais 
bombardavo Vilnių. Pakartoja kad miškuose buvo daug arklių, kareivių ir minosvaidžių; pasako 
kad su žydais nespėjo pakalbėti apie vokiečių užpuolimą.  
 
[01:] 14:45:24 – [01:] 19:55:08 
15:16 – 20:37 
 
Jisai atskleidžia kad pirmadienį vokiečiai pasirodė Semeliškėse, kad žydai buvo nusiminę 
Pasakoja kad p. Hiršvienė [Hiršienė] sakė kad žydams bus bėda dėl to kad Biblijoje yra parašyta 
kad žydai kankino Jėžų. Jisai pasako kad Šliomka pabėgo nuo šaudymų ir kad Berka irgi 
pabėgo, kad Berka buvo nedorus dėl to kad kolūkio laikais jis neparduodavo duonos keliem 
žmonėm; nežino kaip Berka išsigelbėjo per karą, sako kad girdėjo kad Berka pabėgo į Izraelį. 
Jisai pasako kad kai karas prasidėjo Semeliškėse, iš pradžių jisai slapstėsi ir paskui buvo 
įsakymas kad nešiotų medalikus kad jų nekliūdytų, kad buvo susiorganizavusių kurie padėjo 
vokiečiams. Jisai patikslina kad vokiečiai liepė nešioti medalikus, nežino tiksliai kada tas 
įsakymas buvo paleistas. Jisai pasako kad Bauša [Balša] nužudė dvi žydes ir vieną jo kaimyną 
nes jie susiginčijo dėl žydų aukso, kad Bauša buvo nuteistas ir kai išėjo iš kalėjimo jį nužudė 
žydai.  
 
[01:] 19:55:09 – [01:] 24:08:16 
20:38 – 25:01 
 
Jisai atskleidžia kad Bauša ir kaimynas gavo auksą iš žydų, kad jie pasakydavo žydams kad juos 
išlaikys jeigu duos aukso, ir tada vis tiek nuvesdavo į sušaudymą, kad kaimyno vardas buvo 
Dulkė; pripažįsta kad tikrai nežino ar jie slėpė žydus. Pasakoja apie žydų persekiojimą: jisai matė 
kaip žydus suvarė ir aptvėrė prie cerkvės Semeliškėse; mini kad jam buvo labai gaila Jankelio 
dukrų kurios jam pasakė kad žydus sušaudys; pasako kad prieš karą „Lietuvos ūkininko“ 
laikraštyje skaitė kad Hitleris buvo žiaurus ir kankino žydus; kiek laiko bando atsiminti tikslų šių 
įvykių laikotarpį; [pauzė] 
 
[01:] 24:08:17 – [01:] 29:35:21 
25:02 – 30:42 
 
Jisai pasako kad žydus suvarė prie cekvės prieš sušaudymą, kad juos laikė be maisto tris paras, 
žydai buvo suvaryti iš Semeliškių ir kitų vietų, kad nebuvo galima prieiti paduoti maisto; pasako 
kad Hiršvienė [Hiršienė] eidama prie tvoros prašė duonos, kad negalėjo paduoti nes sargyboje 
stovėjo nevietinis lietuvis policininkas su bizūnu, kad žydus irgi saugojo vietiniai ir neveitiniai 
lietuviai policininkai; mini kad pavardžių neprisimena. Jisai paaiškina kad policininkai siūlė eiti 
savanoriškai šaudyti žydus, kad jis atsisakė, kad žydų aukų turtą po sušaudymo pardavinėjo prie 
cerkvės, kad žmonės pirko, kad Baušos motina nusipirko pagalvę, kad prie cerkvės pardavinėjo 
rūbus; pasako kad jisai nepirko; patikslina kad pardavinėjimas vyko ne tą pačią dieną kaip 
šaudymas, nes žudynės prasidėjo dvyliktą ar pirmą valandą ir nesibaigė iki vakaro; užsimena kad 
Berka niekino sušaudytų lietuvos partizanų lavonus, tarp jų Baušą. 
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[01:] 29:35:22 – [01:] 35:50:07 
30:43 – 37:13 
 
Jisai patikslina kad žydų daiktų pardavinėjimas prasidėjo sekančią dieną po šaudymo ir vyko 
kelias dienas, kad dauguma pardavinėjo rūbus, kad tai vyko kitoje pusėje cerkvės prie namų, kad 
tas policininkas kuris saugojo žydus pardavinėjo mantą; pasako kad šio policininko vardo 
neatsimena, kad daiktai buvo sudėti į krūvą. [pauzė; galvoja] Aiškina kad daiktų krūvos dydis 
buvo pusę metro aukščio, keletą metrų ilgio; pasako kad žmonės ėjo į pardavimą, kad jisai arti 
nepriėjo, kad po to nepastebėjo kad kas nešioja žydų rūbus, tik patikslina kad Baušos motina 
nusipirko pūkinę pagalvę. [svarsto] Pasako kad tas policininkas kuris saugojo ir pardavinėjo 
išvažiavo ir dingo.  
 
 

Dėžė 1, Kasetė 2 
 

[02:] 00:07:10 – [02:] 00:40:20 
00:00 – 00:34 
[Pokalbis anglų kalba vyksta už kadro] 
 
[02:] 00:40:21 – [02:] 06:00:09 
00:35 – 06:09 
 
Jisai pasako kad policinikas kuris pardavinėjo žydų daiktus buvo nevietinis lietuvis; pripažįsta 
kad vardo neatsimena, bet pasiūlo sužinoti ir parašyti laiską apklausytojui; pasako kad tas 
policininkas po žydų žudynių pasiliko trumpam laikui Semeliškėse ir žiūrėjo tvarkos. Atskleidžia 
kad Kasciukevičius siūlė jam eiti žydus šaudyti, kad jis po žudynių nusišovė prie šventoriaus, 
kad Kasciukevičius buvo policininkas, kad jo prieš karą nebuvo Semeliškėse; paaiškina kad 
Kasciukevičius paprastai jam pasiūlė eiti žydus šaudyti, kad nieko nesakė privilioti, kad nežino 
kiek žmonių jis pririnko ir kiek ėjo savanoriais. Jisai pasako kad girdėjo kad buvo vokietys prie 
šaudymo, kad jisai komandavo ir šovė aukas kurios nebuvo nušautos mirtinai doubėje; mini kad 
duobę užkasė ir užpylė fluoro, kad jisai nuėjo sekančią dieną pasižiūrėti į kapą.  
 
[02:] 06:00:10 – [02:] 09:51:10 
06:08 – 10:08 
 
Jisai pasako kad nuėjęs matė duobę užpiltą žemėmis; mini kad neatsimena kurią dieną vyko 
šaudymas; pasakoja kaip šaudymo dieną vedė aukas, jisai su trim kitais ėjo paskui, sako kad kiti 
nuėjo į mišką žiūrėti, bet jisai atsisakė, kad Juozas Linkevičius, kuris gyvena Lentvaryje, ėjo 
žiūrėti. Pasakoja kaip šaudymo dieną jisai parėjo iš Semeliškių ir ėjo kasti savo bulvių su žmona, 
kaip girdėjosi šūviai, kaip aidėjo per mišką, kad šūviai girdėjosi kas penkiolika minučių; spėja 
kad šaudymas vyko tris valandas.  
 
[02:] 09:51:11 – [02:] 15:10:17 
10:09 – 15:40 
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Jisai sako kad prieš šaudymą žydai buvo Semeliškėse, pasakoja kaip žydus varė, kad iš pradžių 
nepatikėjo kad juos sušaudys, bet kai pasuko keliu, pradėjo rėkti; aiškina kad jisai su kitais ėjo iš 
paskos, nors arti nepriėjo. Pasako kad žydus varė vyrai apsirengę policijos uniformom, kad jisai 
buvo atsilikęs apie 30 metrų nuo žydų; apklausytojas teigia kad nuo tokio atstumo galima pažinti 
žmones. Jisai pasako kad žydų nemušė per varymą, bet mušė prie sušaudymo vietos; patikslina 
kad apie šitas detales sužinojo iš tų kurie žiūrėjo. Jisai pasakoja apie šaudymo eigą: aukas 
išrengdavo, paguldydavo, mušdavo, akis užrišdavo, nuvesdavo prie duobės ir sušaudydavo. Jisai 
nesiryžta pasakyti tų žmonių vardų kurie pasakojo apie šaudymą, prižada parašyti apklausytojui 
laišką su informacija.  
 
[02:] 15:10:18 – [02:] 20:21:08 
15:41 – 21:04 
 
Jisai paaiškina kad po sušaudymo žydų namai pirma pastovėjo tušti, tada vokiečiai juos pardavė, 
tada rusai paėmė; pasako kad Šachnos namas sudegė, kad Šliomkos namas buvo parduotas, kad 
vokiečiai pardavė žydų maldos namus ir žmogus namą ten pasistatė, kad Kasriklos ir Rimoro 
namuose gyveno Bartkevičius ir Markūnas ir tada tas namas sudegė. Jisai teigia kad nežino kur 
nunešė baldus ir daiktus iš žydų namų, nežino ir nežiūrėjo; kad Stažo ir Ginzburgo namuose 
buvo padarytos parduotuvės, kad Kvasniko namuose obuolius supirkdavo, kad Berka 
apsigyveno Chaimos namuose.  
 
[02:] 20:21:09 – [02:] 26:00:16 
21:05 – 26:57 
 
Atskleidžia kad Kasciukevičius nusišovė greitai po žydų žudymo; pasako kad ėjo į mišias 
sekmadienį ir pamatė jo lavoną gulintį kelis metrus nuo šventoriaus vartų, kad mažai žmonių 
buvo susirinkusių, kad žmonės jo nesigalėjo nes jis buvo griežtas policininkas ir šaudė žydus; 
mini kad nežino kur Kasciukevičius gyveno, kad jis atsirado Semeliškėse kai vokiečiai atėjo. 
Mini policininkus prieš karą: Sarafinka [Sarasinka] ir Šležys, kad buvo vyrų iš Semeliškės 
kurie prisirašė padėti vokiečiams. [tyla; pokalbis pasibaigė]  
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