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Šiame pokalbyje, Viktoras Vareikis, gimęs 1927m. kovo 18 d., amatininkas ir Dunkstynos kaimo 
(Ukmergės rajonas) gyventojas, pasakoja apie keturių žydų aukų sušaudymą miške ant kelio prie 
jo namų. Vareikis paliūdija kad jisai matė kaip „baltaraiščiai“ išrinko keturias aukas iš didelės 
varomos žydų kolonos, nusivedė juos į mišką, ir tada jisai girdėjo šūvius. Jisai nuėjo pamatyti 
aukas ir nunešė vandens moteriai kuri buvo sušeista bet dar neužmušta. Po moters nužudymo, 
Vareikį nusiuntė iškasti duobę ir užkasti aukas du kartu, nes kapas buvo atkastas. Vareikis irgi 
pasakoja apie žydų mušimą ir kankinimą Antakalnio kalėjimo kieme Ukmergėje. Pokalbis vyksta 
lauke priešais Vareikio namo ir miške ant kelio prie žudynių ir kapo vietos. 
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 00:40:21 – [01:] 07:15:12 
00:42 – 07:33 
 
Jisai prisistato Viktoras Vareikis, gimęs 1927 m. kovo 18d., Dunkstynos kaime (Ukmergės 
rajone). Jisai pasakoja apie karo pradžią; pasako kad žydai buvo naikinami kai vokiečiai užėjo, 
kad žydai pasitraukė iš Ukmergės ir paskui grįžo, vedami „baltaraiščių“ arba „Šaulių.“ Jisai 
parodo savo namų laiptus ant kurių sėdėjo ir matė kaip „baltaraiščiai“ vedė žydus keliu, kaip 
nusivedė kelis žydus į miską ir sušaudė; patikslina kad šį įvykį irgi matė jo draugai Viktoras 
Sakalauskas, miręs, ir Petras Petrulis, miręs. [kamera rodo Vareikio namą] Apibrėžia tos 
dienos įvykius: „baltaraiščiai“ ant dviračių varė žydus kolonomis iš Ukmergės, jie sustojo, 
pasiėmė keturis žmones ir nusivedė juos į mišką; jis sako kad tada girdėjo šūvius, nuėjo 
pasižiūrėti ir pamatė kad „baltaraiščiai“ sušaudė keturis žydus ant kelio. Atskleidžia kad viena 
auka buvo neužmušta, kad jinai dar krutėjo, kad netoliese gyvenanti moteris (vadina ją „bobutę“) 
Levanavičienė [Levenavičienė] liepė Vareikiui ir draugams nunešti aukai vandens. [kamera 
rodo kelią ir aplinklą] Jisai pasakoja ką matė kai nuėjo pamatyti sušaudytas aukas: keturi kruvini 
vyrų lavonai ir viena neužmušta moteris; sako kad vaizdas buvo baugus tai jie nubėgo, kad 
sekančią dieną jį su kitais nusiuntė kasti duobę ir užkasti lavonus; atskleidžia kad po kelių dienų 
duobė buvo atkasta. Jisai pakartoja kad matė didelę koloną žydų einančią keliu, kad juos varė 
„baltaraiščiai“ ant dviračių, kad sustabdė eismą ir pasiėmė kelis žmones iš kolonos ir juos 
nusivedė. Apklausytojas prašo Vareikio padiskutuoti kodėl pavieniui nuvarė ir sušaudė tuos kelis 
žmones, Vareikis pasako kad tiesiog nusuprantama, nesuvokiama. Norėdamas pailustruoti tų 
laikų žiaurumą, jisai mini kaip vokeičiai sušaudė vietinį gyventoją Banonį. 
 
[01:] 07:15:13 – [01:] 14:09:59 
07:34 – 14:45 
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Jis tvirtina kad „baltaraščiai“ ar „Šauliai“ kurie vedė žydus buvo visi lietuviai, civiliai apsirengę, 
kad nebuvo nė vieno vokiečio, kad jis nepažinojo „baltaraiščių“ nes jis dar buvo jaunas. 
Patikslina kaip žydai traukėsi iš Ukmergės, kurioje vyko intensyvūs mūšiai per karą, per kurį 
daug Ukmergės miesto sudegė; pasako kad po savaitės žydai grįžo į Ukmergę, kad kolonomis 
ėjo keliu savaitę, varomi „Šaulių“ kad Ukmergėje buvo geto. Patikslina kad šaudymas vyko 
pavakarėje, apie ketvirtą ar penktą valandą vakaro, kad „šauliai“ ėjo per koloną ir išsirinko aukas 
nusivesti. Jisai pasako kad „šauliai“ nusivedė aukas, kad gridėjosi šūviai, ir kad po kiek laiko 
grupė žmonių nuėjo pasižiūrėti, kad matė nušautus žydus ir vieną pusiau gyvą moteris kuri rėkė 
ir prašė vandens. Jisai pakartoja kad p. Levanavičienė liepė jiems nunešti jai vandens, kad duos 
jiems kelis centus, kad jie nunešė vandienį ir moteris jį išgėrė drebančiom rankom; pasako kad 
gyventojas Katinas sustabdė „baltaraiščius“ grįžtančius ir jiems pasakė apie moterį, kad jie 
nuėjo ir galutinai užmušė tą moterį. Jisai toliau kalba ką matė kai ėjo aukų pamatyti: lavonai 
buvo kraujuoti, nežino kur moteris buvo peršauta, moteris kalbėjo lietuviškai, jinai prasė 
„ratavoti“ (gelbėti), kad jinai buvo jauna ir šviesi, jis nežino ar jinai buvo žydė. Toliau pasakoja 
apie „baltaraiščius;“ patikslina kad jų buvo keturti, kad jie buvo ginkluoti automatais, kad pirma 
šaudė seriją aukštyn. Jisai prisimena kad p. Levanavičienė pasakoja kad ta auka kuri buvo 
sušaudyta nešė kolonoje mažą vaiką ant rankų, kad „baltaraiščiai,“ paėmė vaiką ir atidavė kitai 
moteriai, kad jinai nenorėjo eiti; jisai patvirtina kad Levanavičienė gyveno arti prie plento ir 
viską aiškiai matė.  
 
[01:] 14:10:00 – [01:] 23:34:05 
14:46 – 24:32 
 
[Naujas kadras; Vareikis ir apklausytojas eina; šuo loja] Vareikis kalba apie politiką nesusijusią 
su pokalbiu. [eina; kamera rodo kelią, žmogų kelyje] [naujas kadras; miške prie kelio, Vareikis 
su apklausytoju eina į šaudymo vietą] Jisai parodo kur rado nušautas aukas; pasako kad lavonai 
gulėjo ant slėnio ir kad jie duobę iškasė ant kelio ir aukas užkasė. [kamera rodo vietą] Jisai 
paaiškina kad dėl to kad duobė buvo iškasta ant kelio ant kurio žmonės važiuoja, žemė toje 
vietoje suslinko. Jisai patikslina kad aukos buvo apsirengę, vyrai buvo kostiumuoti, moteris 
gražiai apsirengus, kad iš vienos aukos kišenės buvo išlindę sovietiniai pinigai, kad niekas tų 
pinigų nepaėmė, kad aukos nešiojo batus. [kamera parodo plentą ir keliuką] Patikslina kad jis su 
draugais atbėgo ir rado tris sušaudytus vyrus ir vieną gyvą moterį kuri prašė pagalbos ir vandens; 
pakartoja kad atnešė vandens. Jisai išaiškina kad seniūnas Katinas jį ir kitus berniukus nuvarė 
užkasti lavonus, kad kai grįžo užkasti aukas, moteris buvo jau nušauta, bet jinai buvo 
pasitraukus, nuslinkus nuo vietos, pasako kad jisai su kitais už kojų nutempė ją į duobę. [kamera 
rodo aplinką] Jisai nurodo duobės vietą; sako kad Katinas jiems liepė kasti duobę ant kelio, kad 
neliepė kasti miške kad nelkiūdytų medžių šaknys. Apklausytojas klausia apie duobės gilumą, 
jisai parodo gilumą iki juosmens. Jisai pasako kad po kelių dienų duobė buvo atkasta, kad jiems 
Katinas liepė vėl užkasti aukas, kad atėję matė du lavonus iškeltus ant viršaus ir du duobėje, kad 
buvo nurengti ir išdraskyti, kad jie vėl suvertė aukas į duobę ir užkasė. Jisai paaiškina kad 
žmonės tuo keliu ant užkastos duobės važiuodavo mašinomis, arkliais, ir eidavo, kad jam teko 
važiuoti tuo keliu, kad jo tėvas komentavo kad jie važiuoja ant žmonių; pasako kad jam buvo 
nesmagu važiuoti ant kapo, bet kad kito kelio nebuvo, kad jis tokių žudynių nesupranta.  
 
[01:] 23:34:06 – [01:] 35:43:07 
24:33 – 37:13 
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Jisai pasako kad po šaudymo atėjo daug žmonių pažiūrėti, vardija žmones: Kaušas, 
Levanavičienė, ir Pūrimas, visi mirę; patvirtina kad vokiečių nebuvo, kad šaudytojai grįžo ir 
baigė sušaudyti moterį; jisai spėja kad šaudytojai netoli gyveno. Jis vėl parodo kapo vietą 
[kamera rodo žemę, keliuką] [naujas kadras; Vareikis su apklausytoju eina keliu] Jisai vardija 
pažįstamus vyrus kurie buvo „baltaraiščiai:“ Imbrasas iš Nuotekų, Kuzmickas, Šopis [Šuopis], 
ir du broliai Zabulėnai [Zabolėnai], kurie buvo viršininkai. Jisai paaiškina kad turtingus žydus 
Ukmergėje laikė Antakalnio kalėjime ir kad visus kitus laikė gete Užupyje. Jisai pasakoja kaip 
jam su draugu Zinkevičium teko matyti kaip žydus kankino ir pakorė Antakalnio kalėjimo 
teritorijoje, kaip juos mušė ant kiemo ir reikalavo aukso; jis prisimena vieno žydo pažįstamo 
vardą- Ezras [Ezra], vaistinės savininkas, kurį mušė ant kiemo. Jisai vėl vardija tuos kurie 
kankino žydus prie Antakalnio kalėjimo: Šopis, Zabulėnai, ir prideda Paškevičių; sako kad 
kankino vis reikalaudami aukso. Jisai atskleidžia kad visi nusikaltėliai prisigrobė turto ir tada kai 
Sovietų Sąjunga įsukūrė, jie visi pabėgo į Ameriką, Angliją, ir Australiją, kad jų Lietuvoje 
nebeliko nes jie su tais pinigais galėjo pabėgti. Jisai patvirtina kad šaudytojai ir varytojai ir 
kankintojai prie kalėjimo visi buvo lietuviai, neuniformuoti. [rūko cigaretę, laiko cigaretę 
burnoje] Jisai pasakoja kad žydų turtą suvežė į mūrinį namą Vytauto gatvėje ir parduodavo, kad 
buvo daug pirkėjų, kad vyko varžytinės, kad jo šeima nieko nepirko. [rūko] Aiškina kad jo 
šeimoje buvo keturi broliai, kad visi dirbo amatininkais, kad iš uždarbio gyveno.  
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