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Šiame pokalbyje Kęstutis Paulavičius, gimęs Kaune 1927 m. spalio 2 d., pasakoja apie kaip jo 
šeima gelbėjo žydus pabėgusius iš Kauno geto. Jo prisiminimai yra paauglio, nors jis 
smulkmeniškai paaiškina apie slėptuvę kurią jis su savo tėvu iškasė po namų pusrūsio išgelbėti 
10-12 žydų. Jis išvardina kelis išgelbėtus žydus, įskaitant du jaunus berniukus, Fainų [Feinų] ir 
Šamesių šeimų sūnus. Jisai pateikia paliudijima masinių žudynių Ketvirtame Forte. Pokalbis 
vyksta keturiose vietose: naujuose Paulavičių šeimos namuose; prie Ketvirto Forto- ir priešais 
Forto iš kurios vietos jisai stebėjo šaudymą, ir pačiame Forte kur vyko šaudymas; ir buvusio 
Paulavičių namo pusrūsio griuvesiuose kuriame buvo iškasta slėptuvė žydams.  

 
 

Dėžė 1, Kasetė 1 
 
 

[00:] 00:40:09 – [00:] 09:17:01 
00:34 – 09:31 
 
Jisai prisistato: Kęstutis Paulavičius, gimė Kaune, 1927m. spalio 2 d., darbininkų šeimoje- tėvai 
ir vyresnė sesuo; jo tėvas buvo vieškelio dirbtuvių darbininkas. Jis paaiškina kad pokalbis vyksta 
naujuose šeimos namuose, kad to namo kuriame išsigelbėjo keli žydai liko tik pusrūsis. Jisai 
pasakoja apie savo draugą ir bendraklasioką, jauną žydą Fainą [Feiną], kurį jo šeima išgelbėjo 
per karą. Aiškina kad Panemunėje buvo daug žydų: žydų namai, sinagogą, parduotuvės, ir 
kapinės. Jisai patikslina kad Fainai buvo malūnininkai, kad jo draugo vardas buvo Jeika (?) 
Fainas ir vadino Juozu kai jį šeima saugojo, kad jie kartu gyveno viename kambaryje, ne 
slėptuvėje, kad Jeika Fainas nesislėpdavo nes nebuvo panašus į žydą. Jis prisimena kaip 
lankydavosi pas Fainus, kad Anykščiuose buvo daug žydų, buvo žydų futbolo komanda- Makabi. 
Pasakoja kad jo šeima nežinojo kad bus karas iki tol kol bombardavimas prasidėjo, kad jo tėvas 
buvo profsąjungos geležinkelio dirbtuvių pirminkas prie rusų, kad „baltaraiščiai“ jį suėmė ir 
laikė du mėnesius vokiečiam užėjus, bet paleido nes postas buvo nepolitinis. Aiškina kad 
„baltaraiščiai“ nerinkdavo žmonių prieš tai kai vokiečiai atsirado, bet kad jie šaudė beginklius 
rusus kai jie traukėsi, kad „baltaraiščiai“ buvo vadinami „sukilėliai“ ar „sukilimo dalyviai,“ kad 
jisai neatsimena ar nežino tų vietinių „baltaraiščių“ vardų. 
 
[00:] 09:17:02 – [00:] 19:29:01 
09:32 – 20:09 
 
Jisai paaiškina kad nežino kaip Fainą (tėvą) nušovė, kad irgi nušovė vyresnį brolį, kad žydai 
buvo varomi į getą rugpjūčio menesį, kad jaunam Fainui buvo apie dešimt metų kai jo tėvą 
nušovė. Jis komentuoja kad žydus šaudė nes jų nekęsdavo, kad būdavo posakiai ir dainos prieš 
žydus, nors jų neprisimena. [ilgesnė pauzė] Toliau pareiškia kad vien tik lietuviai varydavo ir 
šaudė žydus, kad liepė aukoms išsirengti vien dėl to kad galėtų pasiimti rūbus ir juos nešioti arba 
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pardavinėti. Jisai atskleidžia kad stebėjo šaudymą prie Ketvirto Forto, kad matė kaip vokiečiai 
filmavo šaudymą, kad matė kaip žydus varė iš geto į Ketvirtą Fortą. Jis tvirtina kad vien tik 
lietuviai varė ir šaudė, kad jie buvo uniformuoti bet negali tiksliai pasakyti uniformų rūšies – 
spėja kad vokiškos [šuo loja], kad jisai suprato kad jie buvo lietuviai nes kalbėjo tik lietuviškai. 
Jis pasako kad žydai ramiai buvo varomi nes nežinojo kad bus sušaudomi, kad jiems buvo 
pasakyta kad varo juos į darbą. Jis pasakoja kaip žydus suvarė ir paguldė apačioje prie Ketvirto 
Forto ir tada grupėmis nuvedė į šaudymo vietą.  
 
[00:] 19:29:02 – [00:] 30:56:05 
20:10 – 31:02 
 
Jisai aiškina kad pagrinde varė vyrus iš geto į Ketvirtą Fortą, kad varė žydų inteligentiją ir 
moteris, kad vaikų nebuvo, kad varė sumaišytus vyrus ir moteris; pripažįsta kad netasimena ar 
aukos nešėsi daiktus, kad jisai su draugu buvo pasislėpę prie šaudymo, kad vokiečiai kurie 
filmavo šaudymą juos pamatė. Jisai teigia kad vokiečiai komandavo šaudymą ir kad lietuviai 
varė ir šaudė, kad po šaudymo vyrai pardavinėdavo rūbus ir žmonės juos pirkdavo, kad 
šaudytojai eidavo į namus pardavinėti dėvėdami karišką uniformą, bet nežino tiksliai uniformų 
rūšį, kad į jo namus neatėjo pardavinėti rūbų. Jis apibrėžia šaudymą: žydai buvo atvaromi 
grupėmis su lazdom, pirma buvo suguldyti, tada grupėmis pakeldavo, nurengdavo, ir nuvarydavo 
sušaudyti. Jis teigia kad Ketvirtame Forte vyko tik vienas šaudymas per kurį žuvo 4.000 žmonių. 
Jis aiškina kaip aukas šaudė ant duobės krašto ir tada sukrisdavo į duobę, kad šaudytojai buvo 
visi girti, kad šaudymas vyko padrikai, nebuvo taisyklių. 
 
[00:] 30:56:06 – [00:] 34:57:10 
31:03 – 36:17 
 
Jisai aiškina kad duobes užkasė po viso šaudymo, kad jisai su draugu šaudymą stebėjo 
pusvalandį. Toliau pasako kad pirmieji žydai kuriuos jo šeima priglaudė buvo Šamesiai, kad per 
dvi savaites jo šeima priglaudė daug žydų pabegusių iš Vilijampolės geto. Jis pasakoja kaip jis 
laukdavo vakare kai karinė gestapo mašina atvešdavo žydus; aiškina kad lietuviai dirbo gestapo 
šoferiais ir jie atvešdavo žydus iš geto, kad žydus jisai vesdavo per mišką, per Jiesios tiltą, 
Panemune, iki slėptuvės. Jis pasakoja apie vieną žydą, Žilberį, kuris tarnavo vokiečių armijoje ir 
kaip jisai išsigelbėjo nes išaiškėjo kad jisai vešdavo žydus laisvėn iš geto; patikslina kad Žilberis 
gyveno Šančiuose, nors nežino ar jis dar gyvas. Pasako kad jisai pats Fainuką parsivedė iš geto, 
kad jį pasiėmė dienos metu nes sargyba prie geto nebuvo baisi ir kad išleisdavo žydus į darbą.  
 
 

Dėžė 1, Kasetė 2 
 
 

[02:] 00:20:13 – [02:] 00:43:19 
00:14 – 00:38 
 
[Pokalbis vyksta už kadro] Jisai mini kareivinius sandėlius. 
 
[02:] 00:43:20 – [02:] 10:42:10 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



04/19/1998 

00:39 – 11:01 
 
Jis įspūdingai išreiškia kad jo šeimos žydų gelbėjimas prasidėjo nuo vaiko. Jisai mini kad 
Česlovas Prapuolenis, tėvo draugas ir bendradarbis geležinkelyje, pradėjo žydų gelbėjimą, kad 
Šamesiai prašė Prapuolenio išgelbėti jų penkiametį sūnų, kad jo tėvas sutiko priimti vaiką, kad 
Karmelitų bažnyčios kunigas pakrikštijo vaiką, kunigo vardo neatsimena, kad vaikui davė vardą 
– Simonas, neatsimena nei pavardės, nei kas nunešė vaiką krikštyti į bažnyčią. [šuo loja] Jisai 
sako kad vaikas atvirai pas šeimą gyveno, kad vėliau Šamesiai irgi norėjo išsigelbėti. Jis pasako 
kad kartu su savo tėvu jie iškasė slėptuvę. Toliau apibūdina slėptuvę: sklepe, prie sienos, po 
pamatų, užkavota varstotu, skylė ant viršaus, kitas išėjimas lauke, ant jo užkrautos lentos, 
slėptuvėje buvo dvigubi narai, tilpo 12 žmonių- žinojo iš anksto kiek žydų slėpsis pas juos. Jis 
aiškina kad lauko išėjimas buvo prie kaimyno tvoros ir kad turėjo slėpti žemes kai iškasė 
slėptuvę. Komentuoja kad Šamesiai buvo atvežti į Kauno getą nes Kybartuose nebuvo geto, kad 
Anykščiuose sušaudė žydus iš karto. Mini kad Fainiukas neėjo į slėptuvę ir kad dar du kiti 
žmonės, Rubinas ir Kataušnikienė [Katavušnikienė], atbėgo prieš pat karą ir neėjo į slėptuvę. 
Toliau pasakoja apie p. Krakinovskos tetą kurią jo šeima išgelbėjo: jinai pabėgo iš varomos 
kolonos, iššoko iš kolonos, ją vokietys pamatė, jinai sušaukė: „Aš lietuvė“ ir ją paleido. Aiškina 
kad jisai su tėvu ją parsivedė, kad nebuvo iš anksto susitarę, paaiškina kad jiedu ėjo prie kolonos 
bandyti gelbėti Faino seserį kuri buvp šviesi ir blondinė. Jisai pareiškia kad nepažinojo 
Krakinovskos, jinai buvo iš Troškūnų, ir kad nepažinojo kitų žydų, tik Fainą. Jisai patikslina kad 
susitardavo su žydais apie išgelbėjimą kai jie eidavo į darbą, kad būdavo ryšininkai. Jisai 
neatsimena kuriais metais Šamesai atėjo ir pasako kad kai karas prasidėjo, kai rusai ir frontas 
atėjo, daugiau nebelaikė žydų. 
 
[02:] 10:42:11 – [02:] 21:34:09 
11:02 – 22:21 
 
Jisai pasakoja apie vieną atvėjį kai buvo pavojus kad slėptuvė bus išaiškinta: 1943-ais metais 
kareiviai bėgdavo iš Plechavičiau armijos, kad vokiečiai vijosi bėgantį kareivį ir užejo pas 
Paulavičius jo ieškoti. Jisai pasakoja kaip vokietys jo ieškojo sklepe ir kad buvo pavojus kad 
suras slėptuvę, bet nesurado. Toliau aiškina kad kaimynai dabar sako kad žinojo kad jo šeima 
slėpė žydus, bet jis nepatiki, ir sako kad turbūt tiktai šalimas kaimynas apie tai žinojo. Jisai 
pasakoja kaip Šamesių sūnus netyčia beveik uždegė visą namą. Jis pasako kad jo tėvas mokėjo 
vokiškai ir kad galėjo susikalbėti su žydais. Pasako kad irgi du pabėgę belaisviai slėpėsi ir 
gyveno namuose pas juos, kad buvo netoli rusų belaisvių lageris, [girdisi gaidys] ir kad abu mirė 
fronte. Jisai pasisako kad nežino ką žmonės darydavo slėptuvėje, [telefonas suskamba] kad buvo 
slėptuvėje 10-12 žmonių, kad vyriausi buvo Dr. Neimarkas su Dr. Neimarkiene, kad jisai 
kiekvieną dieną nešdavo maistą žmonėm į slėtuvę. Pasako kad dabar slėptuvės nebėra, tik vieta 
likus. 
 
[02:] 21:34:10 – [02:] 29:26:21 
22:22 – 30:32 
 
 [Kadras pasikeitė – pokalbis vyksta lauke, prie Ketvirto Forto, matosi Paulavičius tarp žolių, 
apklausytojas nueina pas jį] Paulavičius parodo kur jisai su draugu buvo pasislėpę per šaudymą 
Ketvirtame Forte. [jisai rodo kur vyko šaudymas] Jisai pasako kad per šaudymą toje vietoje 
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medžių nebuvo, kad matėsi Forto kalneliai. [girdisi kaip mašinos pravažiuoja] Jisai bando 
atsminiti kur vokiečiai ir lietuviai sargybiniai stovėjo, nepraleisdavo mašinom pravažiuoti. 
[Paulavičius su apklausytoju eina; kamera rodo kelią, mašinos pravažiuoja, jie nueina prie 
kelio] Jisai spėja kad šaudymas užtruko visą dieną, kad sušaudė 4.000 žmonių, ir kad jie buvo 
pasislėpę apie 300 metrų nuo šaudymo vietos. [kamera juda, rodo kelią, vėl rodo juos] Jisai 
aiškina kad aukas nurengdavo apačioje Forto ir šaudė ant kalnelio. [mašinos pravažiuoja; pauzė] 
[Kadras pasikeičia, kamera rodo kaip Paulavičius su apklausytoju eina link Forto; kareivis stovi 
prie vartų, praleidžia] Apklausytojas prašo kareivio stovėti už kameros. [Kamera seka juos 
einančius prie Forto] Paulavičius pakartoja kad jie dabar stovi Ketvirtame Forte, kad šituo keliu 
atvežė aukas į Ketvirtą Fortą. [eina toliau į Fortą, nori parodyti kur aukas suguldydavo, eina] 
Jisai parodo kur aukos buvo suguldytos. [kamera rodo vietą] Jisai patikslina kad nematė kaip ir 
kur aukas suguldė, kad apie tai žino tik iš pasakojimų, kad jisai tiktai matė nurengtus žmones 
prie šaudymo vietos, kad buvo tik su apatiniais, kad nežino ar grupės buvo maišytos vyrai su 
moterim. Pasako kad nematė iš kur ir kaip atvarydavo, kad aukas varydavo su lazdom. [eina 
parodyti kitą vietą, spėja per kur varė žmones] Dar bando susiorentuoti kaip aukos pasikeldavo 
iš tos vietos į šaudymo vietą ant kalnelio. 
 
[02:] 29:26:22 – [02:] 36:22:08 
30:33 – 37:46 
 
Apklausytojas prašo Paulavičiaus nuvesti juos prie vietos kur duobės buvo. [jie eina, kamera 
seka] Paulavičius pasako kad po šaudymo belaisviai atkasė duobę ir degino lavonus. [kamera 
seka, ir juda, rodo aplinką, pereina per tunelį, pasuka į dešinę, lipa aukštyn] Jisai pasako kad 
vienas žydas bandė bėgti nuo duobės ir kad jį nušovė. [eina, kamera juos seka, toliau eina] 
[Kadras pasikeičia, kamera stovi už jų] Jisai parodo šaudymo vietą. Jisai pasako kad nežino ar 
buvo tik viena duobė, nes jie nepriėjo prie šaudymo vietos; tada paaiškina kad buvo tik viena 
duobė kai degino lavonus, kad jisai pats nematė kaip degino lavonus, bet jo tėvas matė. Jisai 
komentuoja kad po šaudymo laisvai galėjo ateiti žmonės į šią vietą, nes jos nesaugojo. Jisai 
parodo iš kurios pusės jis žiūrėjo. [eina, kamera juda, rodo kelią ir atstumą] Apklausytojas spėja 
kad atstumas – 200 metrų. Paulavičius pasakoja apie šaudymo procesą: žmonės buvo atvaryti 
prie duobės, sušaudyti, ir jie krisdavo į duobę; pasako kad nepastebėjo ar šaudytojai stovėjo 
kitoje duobės pusėje, ir nežino ar šaudydavo į duobę. [jisai atsigrėžia, kamera juda, 
pritraukiamas jo veidas, pauzė]  
 
 

Dėžė 1, Kasetė 3 
 
 
[03:] 00:42:13 – [03:] 09:02:01 
00:48 – 09:27 
 
[Kadras pasikeitė; stovi prie Jaunavičių šeimos buvusių ir dabartinių namų, matosi upė] Jisai 
pasakoja kaip šeima susiklostė po karo: 1946-ais metais potvynis nunešė namą, 1947-ais metais 
mirė jo sesuo, 21-erių metų, 1952-ais metais, gegužės pirmą dieną jo tėvas buvo nušautas 
namuose, per langą. Pareiškia kad tėvo žudymas nebuvo išaiškintas, kad jo tėvas buvo kūrėjas 
Savanoris, 1918 metų. Jis pasakoja žudymo aplinkybes: tėvą bemiegantį nušovė per langą su 
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rusišku pistoletu, šūvis į galvą. Jisai teigia kad nežino kodėl tėvą nužudė ir neteikia savo 
nuomonės ar paaiškinimo. Apklausytojas jo klausia ar žudymas susijęs su žydų gelbėjimu; jisai 
sako kad visai to nežino. Jisai pasako kad kaimynai ne labai paiso jo šeimos gelbėjima, ir kad jį 
kartais pavadina „baltu žydu.“ [Eina pasižiūrėti slėptuvės, kamera seka] Jisai vėl patikslina kad 
potvynis namą nunešė, bet liko pusrūsys. [toliau eina, nusileidžia į pusrūsį] Jis rodo buvusios 
slėptuvės vietą: kur betoninės grindys buvo iškirstos, kur buvo dangtis; parodo slėptuvės dydį. 
[žengia vieną žingsnį įrodyti slėptuvės plotį] Aiškina kad ilgis buvo per dvi lovas kurios buvo 
sukaltos per dvi naras, dvi aukštės, ant abiejų slėptuvės šonų, viduryje buvo siauras takelis. 
[Parodo orientacija, kaip lovos buvo sustatytos] Jis teigia kad žmonės gulėjo lovose po kelis, 
kad miegodavo visi vienu metu, kad oras įeidavo per abi angas- lauke po lentų, ir namuose, ir 
kad žmonės išeidavo naktį, kad reikėdavo pasilenkti stovėdamas slėptuvėje. Jisai tvirtina kad su 
tėvu kartu iškasė slėptuvę per keturias naktis. 
 
[03:] 09:02:02 – [03:] 14:28:22 
09:28 – 13:09 
 
Jisai aiškina kad slėptuvės šonai buvo sukalti lentom, kad neatsimena grindų, bet spėja kad buvo 
lentos išklotos. [gaidys gieda] Pasakoja kad nešdavo valgyti į slėptuvę per dangtį, kad žmonės 
ateidavo į kambarį pasiklausyti radijos. Jisai paaiškina kad jo tėvas pardavė namą Birutės kaime, 
Fredoj, ir su vokiečiais spekuluodavo kad išlaikytų žydus. Jisai patikslina kad būdavo šilta 
slėptuvėje ir kad joje niekas nesusirgo, arba bent nesiskundė, nes buvo svarbiau likti gyvam. 
[kamera juda, pritraukiamas jo veidas, vėl nutolsta]  
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