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Šiame interviu Leonas Stonkus, gimęs 1921 m. Darbėnų miestelyje, pasakoja apie savo tarnybą 
2-ajame Lietuvos savisaugos batalione, kuris buvo išsiųstas į Minską ir kuriam buvo priskirta 
prisidėti prie Baltarusijos žydų naikinimo. Pašnekovas kalba apie savo dalyvavimą trijose žydų 
žudynėse: netoli Minsko, Kopylyje ir Rudenske 1942-43 (?) metais. Pirmose dvejose žudynėse 
jis sakosi saugojęs žydus, kad šie nepabėgtų, o Rudenske jam buvo paskirta nušauti vieną žydą, 
kurį teko pribaigti šalia stovėjusiam puskarininkiui, nes pašnekovas nepataikė. Panekovas 
pateikia detalių apie žudynes, apie karininkų vadovavimą ir raginimą žudyti „Tėvynės priešus“. 
 
 

Kasetė 1 Dėžutė 1 
 
 
[01:] 40:10 – [01:] 10:15:22 
00:00 – 10:34 
 
Prisistato esantis Leonas Stonkus, gimęs 1921 m. Darbėnų miestelyje, Kretingos apskrityje. 
Pasakoja, kad kai jam buvo dveji, mirė jo tėvas, o kai suėjo septyneri, motina ištekėjo už kito; 
kad patėvis turėjo keturis vaikus ir jį skriaudė, todėl jis greit buvo išsiųstas ganyti karvių pas 
kaimynus; kad susirgo ir norėjo grįžti namo, bet patėvis neleido sugrįžti, todėl apsistojo pas 
mamos pusseserę; kad būdamas 16-os metų metus tarnavo Klaipėdos krašte pas prūsus. 
Prisimena, kaip užėjo rusai, kaip važiavo kariuomenė, kaip buvo atliekama ūkių iventorizacija ir 
nacionalizacija; paaiškina, kad tuo metu tarnavo pas ūkininką Pauliką Darbėnų miestelyje, kad 
šis netrukus po rusų atėjimo pabėgo į Ameriką; kad taip pat pabėgo beveik visi kaimynai. 
 
[01:] 10:15:23 – [01:] 19:38:20 
10:35 – 20:20 
 
Pasakoja, kad, rusams užėjus, dirbo darbininku tiesiant geležinkelį, kad jų kaip darbininkų 
neskriaudė, tačiau iš ūkininkų atėmė daug turto; kad artėjant karui su Vokietija ir yrant 
kolūkiams bei trūkstant darbo, nusprendė su draugais eiti ieškoti darbo į Vokietiją (Karaliaučių), 
bet buvo sustabdyti ant sienos ir pasodinti į kalėjimą Kaune. Pasakoja, kad komjaunimo 
sekretorius Reizmanas jį vis ragino įsirašyti į komjaunimą, tačiau jo globėjai jam neleido; kad 
Reizmano visi nekentė, nes jis buvo daug prisivogęs iš žmonių; užsimena iš savo tetos girdėjęs, 
kad karo pradžioje Reizmanas bandė bėgti iš Darbėnų, bet buvo sugautas, pririštas arkliui prie 
uodegos ir arklys paleistas šuoliuoti, kol Reizmano galva trenkėsi į akmenį ir jis žuvo; 
prisimena, kad Reizmano tėvai Darbėnuose turėjo krautuvę; kad Darbėnų žydai gerai gyveno. 
Pasakoja, kaip prieš pasodinant į kalėjimą, Darbėnuose buvo tardomas lietuvių komunistų. 
 
[01:] 19:38:21 – [01:] 29:13:13 
20:21 - 30:19 
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Teigia, kad Reizmonas jį tardant dalyvavo tik vieną kartą; kad Reizmonas jam trenkė su gumine 
lazda; kad Kaune vėl buvo tardomas ir mušamas; kad paskui sėdėjo kalėjimo kameroje su 
aštuoniais lietuviais, kad pusė jų buvo mokyti; kad apie artėjantį karą sužinojo likus keturioms ar 
penkioms valandoms iki karo pradžios iš kalėjimo sargybinio; kad antrą karo dieną visi kaliniai 
to paties sargybinio buvo paleisti; kad iš gretimos kameros pirmą karo dieną buvo išvežta ir 
sušaudyta 18 moterų; paaiškina, kad kalėjime buvo 1500 žmonių; kad visi buvo raginami eiti iš 
kamerų į valgyklą, kur vyko agitacija stoti į savanorius Lietuvos kariuomenėje; kad jis su vienu 
iš draugų, su kuriais ėjo į Vokietiją, užsiregistravo savanoriais – sakosi pasvarstęs, kad jam vis 
tiek į kariuomenę eiti teks, nes neturtingas buvo, o apie žydų šaudymą niekas nekalbėjo; kad 
buvo nusiųsti į štabą Viduklės gatvėje (Kaune), kur gavo uniformas; kad tuomet penkis mėnesius 
vyko apmokymai, kad davė šautuvus ir mokė šaudyti; paaiškina, kad uniformą gavo Lietuvos 
kariuomenės, žalią, naują, su raiščiu ir užrašu „Lietuvos karo savanoris“. 
 
[01:] 29:13:14 – [01:] 36:26:05 
30:20 – 37:51 
 
Teigia, kad tarnavo 2-ame Lietuvos savisaugos batalione, 1-oje kuopoje, 3-ame būryje; kad 
dalinio vadai buvo vyr. leitenantas Juodis, kapitonas Antanas Tamošiūnas, Vladas 
Kvietinskas ir jaun. leitenantas Dobilevičius; mano, kad visi jų mirę, tik Dobilevičius gal dar 
gyvas, nes jauniausias buvo; kad bataliono vadas buvo majoras Impulevičius; kad jo būrio vadas 
buvo Tamošiūnas. Teigia, kad pasibaigus apmokymams, buvo išsiųsti saugoti Geležinkelio, 
Šančių aerodromo ir įstaigos, kuri rūpinosi Lietuvos kaliniais Kauno Senamiestyje ir dar 
kažkokio objekto Žaliakalnyje; kad paskui staigiai atėjo įsakymas važiuoti į Minską. Sako, kad 
stojant buvo aiškinama, kad tarnyba truks iki karo pabaigos, o karas ilgai nesitęs. Pasakoja, kad 
Minske jis, kartu su kitais devyniais savanoriais buvo paskirti ginti benzino kolonėlę, paskui 
Lenino namus, odos kombinatą, mėsos kombinatą, televizijos ir radijo gamyklas bei ligoninę; 
paaiškina, kad viską tvarkė vokiečiai. Teigia, kad Minske išbuvo penkis ar šešis mėnesius. 
 
 

Kasetė 2 Dėžutė 1 
 
 

[02:] 41:03 – [02:] 09:34:17 
00:00 – 09:49 
 
[Kurį laiką bando prisiminti vietovės pavadinimą.] Prisimena, kad jam teko dalyvauti 
šaudymuose Rudenske [Rudensk; Рудзенск, Руденск] apie 1943-us metus (?); teigia, kad 
šaudymas Rudenske truko vieną dieną; paaiškina, kad jaunuolių aršiai neversdavo šaudyti, 
tiesiog duodavo sunkesnius darbus atlikti ir neduodavo pinigų; kad jam dėl to tekdavo grindis 
plauti ir lovas kloti; kad nuolatiniai šaudytojai buvo daugiausia vyresni; kad rytais juos mašina 
surinkdavo ir kažkur išveždavo; kad šaudytojai gyveno atskirame name ir su kitais  nelabai 
bendravo; kad tik iš nuogirdų kiti sužinodavo, jog buvo žudynės, jog šaudytojai išgerti parsivežę, 
jog lietuviai nenoriai šaudyme dalyvaudavo, dėl to vokiečiai pykdavo. Pasakoja, kaip traukiniu 
nuvažiavo į Rudenską, kur buvo išlaipinti; apibūdina žudynių vietos aplinką; paaiškina, kad 
buvusi iškasta žvyro duobė; kad žydams buvo liepiama nusirengti iki apatinių. Tvirtina, kad apie 
šaudymus niekas iš anksto nežinodavo, buvo slepiama, kadangi mieste buvo daug sovietų 
partizanų; kad tik šaudymo išvakarėse imdavo sklisti gandai apie tai, kad kitą dieną kažkur veš, 
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bet vieta niekuomet nebuvo žinoma. Pasakoja, kad tais rytais, kai kur nors važiuodavo keldavosi 
kaip visuomet – apie šeštą valandą, o išvažiuodavo apie septintą ryto; apibūdina rytinę rutiną. 
Teigia, kad į Rudenską jis važiavo iš Šacko [Shatsk, Шацьк] (miestelis Ukrainoje), kur buvo 
apsistoję; paaiškina, kad štabas buvo Minske. 
 
[02:] 09:34:18 – [02:] 19:03:07 
09:50 – 19:41 
 
Pasakoja apie kelionę į Rudenską; kad vagonai buvo krovininiai, bet viduje buvo sustatyti suolai; 
tvirtina, kad jam tais vagonais teko važiuoti tik tą kartą, nors kiti dar važiavo į Kopylį 
[Kopyl;Kapyl; Капыль], Biahomlį [Begoml; Бягомль; Бегомль] ir kitus miestelius, kurių 
pavadinimų nepamena; sako, kad traukinio sąstatas buvo ilgas, kad lietuvių kareiviams buvo 
skirti trys vagonai, kurie buvo apypilniai; kad į Rudenską važiavo trys kuopos; kad nežinojo, kur 
juos veža; kad spėliojo, ar juos į žudynes, ar sovietų partizanų gaudyti veža; sako, kad traukinyje 
buvo ir patyrusių budelių; kad jie pasakojo, jog šaudyti žydus labai paprasta; kad atvažiavus į 
Rudenską pirmiausia visi buvo išrikiuoti ir kuopos vadas Tamošiūnas, „visas išraudęs iš 
pykčio“, jiems pranešė, kad eis naikinti tų, „kurie Tėvynei kelia didelį pavojų“. Ima svarstyti, 
kodėl reikėjo žydus šaudyti; sprendžia, kad buvo karas ir visi sekė įsakymus, kad tik patys gyvi 
išliktų. Vėl apibūdina žudynių aplinką. Pasakoja, kad jis  pats iš traukinio buvo vedamas į miestą 
saugoti kareivius nuo sovietų partizanų; apibūdina, ką pamatė įėjęs į miestelį. Paaiškina, kad 
žydai jau iš anksto buvo suvaryti į mūrinį pastatą; kad lietuvių kareiviai buvo nusvesti prie to 
pastato, nes buvo manyta, kad jie ves žydus į sušaudymo vietą, tačiau vokiečiai patys vedė; 
teigia, kad jiems atėjus prie to namo, durys ir langai buvo uždarinėti; kad nieko nesimatė; kad 
žydai buvo laikomi rūsiuose po namu; kad žydus saugojo baltarusiai arba ukrainiečiai – 
užsimena, kad ir baltarusių batalionai šaudė žydus; kad nuo to namo jie buvo nuvesti prie 
didžiulės duobės ir išrikiuoti iš abiejų pusių.  
 
[02:] 19:03:08 – [02:] 28:52:13 
19:42 – 29:55 
 
Sako, kad duobė nuo to namo, kuriame buvo laikomi žydai, buvo nutolusi maždaug 400-500 
metrų. Paklaustas apie tai, kaip atrodė žudynių vieta, ima gintis ir pasakoti apie tardytoją, kuris 
to paties klausinėjo, aiškintis, kad jis saugojo benzino kolonėlę ir radijo gamyklą, o ne dalyvavo 
žudymuose. Pasakoja, kad vokiečių Rudenske daug nebuvo, tik keli karininkai; kad vokiečiai 
atskirai stovėjo; kad vokiečių kareiviai žydus varė. Spėja, kad prieš karą žudynių vietoje buvo 
kolūkio laukai; pamini, kad nė vienas kareivis iš ten nieko neparsivežė. Teigia, kad kai juos 
atvedė į žudynių vietą, jiems niekas nepaaiškino, kad toje vietoje šaudys, nes bijojo, kad pabėgs; 
kad jiems atėjus jau buvo iškastos kokios keturios ar penkios plačios pailgos duobės, kiekviena  
apie šimto metų ilgio. Prisimena, kaip tardytojui po karo siūlė nueiti pažiūrėti paminklo į 
žudynių vietą, bet šis neleido [juokiasi]. Teigia, kad lietuvių kareivių Rudenske buvo gal apie 
šimtą – vieni ėjo sargybą, kiti šaudė; kad dalyvavo trys būriai; kad žydai ėjo nesipriešindami. 
Paklaustas, kiek žydų buvo, atsako, kad niekas neskaičiavo, nes patys suakmenėję buvo. 
 
[02:] 28:52:14 – [02:] 36:29:15 
29:56 – 37:52 
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Teigia, kad kai pamatė vedamus žydus, galvojo, kad gal juos į šalią žudynių vietos esančią 
geležinkelio stotį veda. Pasakoja, kad žydai buvo vedami dviem partijom, ne visi kartu; kad vyrai 
moterys ir vaikai buvo vedami kartu; teigia, kad žydai jau žinojo, kad juos šaudys; kad rūbus 
nusirengę mesdavo tiesiog prie savęs; kad ryšulių jokių neturėjo, nes buvo iš anksto krata atlikta. 
Teigia, kad žudynės vyko rugpjūčio mėnesį; kad žydai buvo vasariškai apsirengę. Tvirtina, kad 
pats jis stovėjo sargyboje; pasakoja, kad vienam jaunam žydui pavyko pabėgti. Teigia, kad 
kiekvienam žydui nušauti buvo skirta po kareivį; kad nušovus vieną partiją ir atvedus naujus 
žydus, buvo atvedami ir nauji kareiviai; kad jo eilė atėjo su ketvirta partija; kad jis iki tol stovėjo 
sargyboje ir matė, kaip kiti šaudė; patvirtina, kad žydai buvo statomi ant duobės krašto, o 
kariškiai stodavo iš kitos duobės pusės; kad žydai pašauti krisdavo vietoje; kad nežino, kas juos 
sumesdavo į duobę – gal baltarusių kariuomenė. 
 
 

Kasetė 3 Dėžutė 1 
 
 
[03:] 40:10 – [03:] 10:32:15 
00:00 – 10:51 
 
Teigia, kad už žydų šaudymą buvo atlyginama pinigiais, o ne paaukštinimais; kad buvo mokama 
rusiškais pinigais; kad mokama buvo ne už kiekvieną šaudymą atskirai, o kas dvi savaitės; ima 
kalbėti, koks skaudus buvo metas, kokia žiauri buvo vokiečių kariuomenė; paklaustas, ar 
budeliams buvo mokamas priedas prie algos, atsako teigiamai; teigia, kad už objektų saugojimą 
ir partizanų gaudymą priedai buvo mažesni; kad didžiausi priedai buvo skiriami už žydų 
šaudymą; sako, kad jis negavo jokio priedo, nes dalyvavo šaudyme tik vieną kartą, o reikėdavo 
daugiau kartų sudalyvauti, kad būtų paskirta premija; tegiamai atsako į interviuotojo klausimą, 
kad visi budeliai buvo savanoriai; sako, kad atsisakyti šaudyti buvo galima ir argumentuoja, kad 
jei būtų neleidę atsisakyti, visas batalionas būtų galėjęs užprotestuoti; prisimena, kaip žiauriai 
atrodė karininkai [su pasišlykštėjimu perkreipia veidą], svarsto, kodėl jie taip aršiai dalyvavo 
šaudant žydus; pasakoja, kad karininkas paprastai stovėdavo kareivių rikiuotės viduryje ir 
duodavo komandą „ugnis“ bei pats iššaudavo pirmą šūvį; kad šaudė visi bataliono karininkai; 
kad iš karininkų mažiausiai žudynėse dalyvavo Juodis ir Kvietlinskas, taip pat Gicevičius; ima 
pasakoti apie Gicevičių, kaip kartą jo tėvams vežė laišką ir gavo siuntinį maisto; teigia, kad 
Gicevičiaus tėvai gerai vertėsi ir gyveno šalia Kretingos; kad Gicevičius buvo lakūnas 
[interviuotojas pastebi, kad tarp žydus šaudžiusių apskritai buvo labai daug aviacijos karininkų]. 
 
[03:] 10:32:16 – [03:] 20:10:13 
10:52 – 20:53 
 
Sako, kad apie Juodžio dalyvavimą žudynėse žino tik iš tardymų medžiagos, tačiau pats nematė 
jo šaudant; kad karininkai duodami signalą turėdavo ir vėliavėlę rankoje. Paprašytas ima 
pasakoti apie Rudensko žudynes; paaiškina, kad žydai buvo suvaryti gal už 15 metrų nuo duobės 
krašto už geležinės tvoros; kad iš aptvaro žydus prie duobės atvesdavo vokiečių karininkai; kad 
vokiečiai ir vesdavo apskaitą, kiek žydų „likviduota“. Sako, kad šauti reikėdavo iš kokių 10 
metrų; paaiškina, kad iš arčiau nebuvo leidžiama, nes galėjo įvykti plyšimas. Paklaustas, kiek jis 
pats yra nušovęs žmonių, atsako, kad vieną ir tą negalutinai; paaiškina, kad jam pasidarė bloga ir 
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jis ėmė drebėti; kad jam ir karininkai sakė, jog jis tokiam darbui netinkamas. Sako, kad jo 
rikiuotėje buvo gal 30 kareivių; kad šautuvai buvo „paprasti“, apkaboje buvo penkios kulkos; 
kad būdavo duodama komanda būdavo iššauti visus penkis šūvius. Apibūdina šaudymo procesą: 
pirmiausia žydus išrengia, tuomet veda prie žvyryne buvusios maždaug dviejų metrų pločio 
duobės; išrikiavus žydus, ateina ir prieš juos išsirikiuoja kareiviai. 
 
[03:] 20:10:14 – [03:] 29:48:08 
20:54 – 30:55 
 
Prisimena žydų veidus, kad vieni nuleidę galvas, kiti išdidžiai jas iškėlę ėjo; kad atsirasdavo 
žydų, kurie priešinosi, imdavo bėgti link kariškių, ir jie būdavo vietoje nušaunami; vėl pakartoja, 
kad žydai pašauti krisdavo tiesiog ant žemės; svarsto, kas juos užkasė – mano, kad gal baltarusių 
kariuomenė ar civiliai. Paaiškina, kad visas šaudymas vyko didžiulėje duobėje. Teigia, kad 
naujai atvesti žydai stodavo ne prie pat lavonų, bet už dviejų trijų metrų nuo jų. Paklaustas, ką 
darydavo, jei kas nors nepataikydavo į žydą, atsako, kad jį nušaudavo šalia stovintis kareivis. 
Teigia, kad taikytis buvo liepiama į krūtinės sritį; kad žydai buvo atsukti nugara į budelius; 
paklaustas, kodėl netaikė į galvą, atsako, kad tam reikia didelio taiklumo, o daug kareivių 
jaudinosi tokį darbą dirbdami. Ima pasakoti, kaip jis pats šovė; paaiškina, kad šovė į kairę 
krūtinės pusę [rodo, kur]; kad jo auka iš karto nenukrito, o buvo pribaigta šalia stovėjusio 
puskarininkio; kad nušovus savo auką iš karto reikėdavo atsitraukti; kad jei toliau šaudyti 
kareivis nebegalėdavo, tai antrą kartą į rikiuotę nebereikėjo stoti; prisimena, kaip jis atsitraukęs 
po šūvio stovėjo pasirėmęs į šautuvą,  kaip pro šalį ėjęs puskarininkis paklausė, kodėl jis nestoja 
į rikiuotę antrą kartą, ir jis atsakęs, kad nebegali, nes jam bloga darosi, todėl jam buvo liepta 
padėti šautuvą. Pasakoja, kad sugrįžus po šaudymo jis buvo nusiųstas į karcerį ir tardomas, kodėl 
kelia tokia paniką, o jis atsakęs, kad jis niekam nieko neaiškinęs, ką daryti  ir ko nedaryti, tiesiog 
pats daugiau negalėjęs šaudyti. 
 
[03:] 29:48:09 –  [03:] 36:28:03 
30:56 – 37:52 
 
Paklaustas, kiek buvo atsisakiusių šaudyti, atsako, kad buvo nemažai – gal apie 20; kad visi jie 
buvo jauni ir anksčiau kariuomenėje netarnavę; kad visi jie buvo baudžiami vienodai, išskyrus 
tuos, kurie buvo anksčiau kariuomenėje tarnavę. Teigia, kad jis buvo ir Kopylio žudynėse, kur jis 
tik stovėjo sargyboje; pasakoja, kad į Kopylį buvo vežami iš Minsko su mašina; kad buvo 
išlaipinti gal 50 metrų nuo duobės; kad žydai jiems atvažiavus jau buvo suvaryti; kad Kopylyje 
buvo gerokai daugiau žydų negu Rudenske; paaiškina, kad jis Kopylyje turėjo saugoti, kad 
niekas iš žydų nepabėgtų; teigia, kad niekas bėgti nebandė; svarsto, kodėl žydai nebandė bėgti; 
pasakoja, kad vaikai buvo atskirti nuo vyrų ir moterų ir sušaudyti pirmiausia, kad garsiai 
neverktų; kad po vaikų buvo sušaudytos moterys, o galiausiai – vyrai; kad visi žydai buvo kaip 
sustingę ir nejudėjo. 
 
 

Kasetė 4 Dėžutė 1 
 
 
[04:] 40:06 – [04:] 09:03:18 
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00:00 – 09:18 
 
Paklaustas, kurios buvo pirmosios jo paties akimis regėtos žydų žudynės, atsako, tai buvo 
Minsko žydų žudynės, 1942 m. balandžio ar gegužės mėn. (?) vykusios miško proskynoje už  
šešių km nuo Minsko Maskvos link; kad iš jo bataliono buvo dalyvavo gal 70-80 kareivių; teigia, 
kad jam šaudyti niekas nesiūlė, tik pastatė į sargybą; kad visi karininkai dalyvavo žudynėse ir 
iššovė pirmus šūvius; kad karininkai aiškino kitiems, jog „žydai – Tėvynės išdavikai“ ir atidavė 
Lietuvą komunistams – abejoja, ar tai tiesa; detaliau apibūdina proskyną, kurioje vyko žudynės. 
Sako, kad iš 60 (anksčiau sakė, kad 70-80) kareivių šaudančių buvo gal 40; kad šaudė visą laiką 
tie patys vyrai; kad iš tos vietos, kurioje jis stovėjo sargyboje, galima buvo stebėti žudynes, nors 
ir iš toli; kad jis žvilgterėdavo, bet daugiausia buvo nusisukęs šonu į mišką; kad per vieną kartą 
sušaudydavo gal 20-30, o gal net iki 50 žydų. Paklaustas apie santykius su tais, kurie šaudė, kai 
jie sugrįždavo į kareivines, apibūdina santykius tarp jaunų kareivių ir vyresnių karininkų; 
pasakoja, kaip jų bijojo; teigia, kad apie šaudymus jie nieko nekalbėdavo. 
 
[04:] 09:03:19 – [04:] 19:03:21 
09:19 – 19:43 
 
Pasakoja, kad karininkai, kurie šaudydavo, turėjo gražias uniformas, bet važiuodami į šaudymus 
persirengdavo paprastais rūbais, kadangi nenorėjo susitepti brisdami per purvynus; sako 
negirdėjęs, kad kas būtų prisiplėšęs žydų turto; paaiškina, kad turtą jau seniai vokiečiai susirinkę 
būdavo; spėja, kad jie gaudavo pinigų, nes vakarais visą laiką turėdavo ko išgerti; tvirtina, kad 
per šaudymą tiek budeliai, tiek ir sargybiniai būdavo blaivūs [prašo pailsėti; vyksta atsitiktiniai 
pokalbiai, pašnekovas dainuoja]. Paprašytas detaliau papasakoti apie žudynes Kopylyje, sako, 
kad nei moterys, nei vaikai nebuvo nurengti – tik vyrai; kad pirmiausia šaudė vyrus (anksčiau 
sakė, kad vyrus šaudė paskutinius); kad vaikai liko patys paskutiniai ir nesuprato kas vyskta, kad 
jų tėvai jau nušauti; kad moterys turėjo savo vaikus pačios prie duobės privesti; kad buvo 
šaudoma ir iš kulkosvaidžių [interviuotojas pastebi, kad L. Stonkus galbūt kalba apie žudynes 
prie Minsko]. Ginasi, kad jis savanoriu nevažiavo, kad būdavo siunčiama pusė ar visa kuopa ir 
jam tekdavo važiuoti; kad šaudyti dažniausiai imdavo vyresnius kareivius, bet sutinka, kad ir jo 
amžiaus jaunuolių eidavo šaudyti savanoriais; aiškina, kad jis jiems nieko negalėjo pasakyti, nes 
pats bijojo nušautas būti. Paklaustas apie tai, kas vykdavo kareivinėse naktį po žudynių, sako, 
kad jis pats pergyveno labai, o tie, kurie šaudė dažniausiai prisigerdavo ir dainuodavo naktimis. 
 
[04:] 19:03:22 – [04:] 27:49:00 
19:44 – 28:50 
 
Pasakoja, kad baltarusiai korė žydus; nesupranta, kodėl jie taip žydų nekentė; sakosi matęs vieną 
pakartą jauną vaikiną, kad to vaikino kaimynai paaiškino, jog jis žydas buvęs. Pasakoja, kaip 
eidavo į bažnyčią; prisimena kunigą Ignatavičių, nors tik interviuotojui priminus pavardę; 
pasakoja, kad išpažintis buvo bendra: susėsdavo grupė žmonių ir apmąstydavo nuodėmes, o 
kunigas tik peržegnodavo ir liepdavo melstis; svarsto išpažinties naudą; pats sakosi Darbėnuose 
kunigui išpažinęs savo nuodėmę, kad nužudė žmogų Rudenske; teigia, kad kunigas jam atsakęs, 
kad tokioje jaunystėje tai nėra be galo žiauri nuodėmė, kadangi buvo priverstas, o ne savo noru 
žudė; teigia, kad paskui ir savo vaikams pasakojo, jog jam yra tekę nušauti vieną žydą; kad 
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paaiškino vaikams, jog ėjo į kariuomenę dėl to, kad neturėjo kur gyventi ir norėjo apsaugoti 
Lietuvą, o ne žudyti žydus. 
 
[04:] 27:49:01 –  [04:] 35:10:11 
28:51 – 36:31 
 
Teigia, kad pirmą kartą sužinojo, kad jam reikės šaudyti žydus tuomet, kai jį pastatė su šautuvu 
prieš žydą. Vėl paklaustas apie žudynes Kopelyje, sako, kad iš jo sargybos posto žudynių 
nesimatė; kad jis miškelyje saugojo žydus, kurie jau buvo nusirengę. Paklaustas, ar nebijojo, kad 
jam Kopelyje lieps vėl šaudyti, sakosi nebijojęs, kadangi niekas taip aršiai neversdavo, nes patys 
viršininkai nežinojo, į ką šaus priverstas žmogus, šautuvą paėmęs – kitaip sakant, šaudė tik 
savanoriai. Paprašytas pasvarstyti, kodėl jie ėjo šaudyti, atsako, kad jiems tikriausiai buvo ko 
nors prižadėta, bet buvo ir nukentėjusių nuo žydų ar nuo baltarusių. Paklaustas, ar pameną tą 
žydą, į kurį šovė, teigia neprisimenąs, bet paragintas pasako, kad tai buvo vidutinio amžiaus 
vyras. 
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