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Ats.: Ar mums? 
 
Kl.: Taip. 
 
Ats.: Tai jau tada pamatėm. 
 
Kl.: Gerbiamas profesoriau, jūs dabar nepasakokit, nes mums reikia 
įrašyti. 
 
Ats.: Gerai. 
 
Kl.: Mes norim tą... 
 
Ats.: Gerai, gerai. 
 
Kl.: Norėjau pasitikslinti jūsų gimimo datą. 
 
Ats.: A! 1930 metai. Kaip prasidėjo vokiečių-sovietų karas? 
 
Kl.: Taip, taip. Galima? Va. Gerbiamas profesoriau, tai dabar prašau 
pasakykit mums savo vardą, pavardę ir kokia buvo jūsų šeima kai 
prasidėjo vokiečių-sovietų karas? Kai karas užklupo jūsų šeimą... 
 
Ats.: Mano pavardė Julius Šmulkštys. Esu gimęs 1930 metais Kaune. 
Prasidėjus vokiečių-sovietų karui mano tėvas buvo tarnautojas. Prieš 
karą jis buvo advokatas. Kulautuvoj mes turėjom vasarnamį. Ir mes, 
vaikai, aš ir mano brolis, ir mano mama praleisdavom vasaras savo 
viloje, Kulautuvoje. Tai karas mus užtiko, reiškia, mane ir mano brolį 
jaunesnį ir motiną Kulautuvoj. 
 
1:34 
 
Kl.: Taip. Ir dabar tas... Tas holokausto prisiminimas. Koks tai yra 
epizodas? Ką jums yra tekę matyti? 
 
Ats.: Man yra tekę matyti žydų šaudymą. Tas atsitiko taip. Vieną 
pavakarį, aš nežinau tiksliai kada. Galbūt birželio pabaigoj, 
greičiausiai liepos mėnesį. Mes keli vaikai, man tada buvo ką tik suėję 
vienuolika metų. Maudėmės Kulautuvos plaže, Nemune. Ir staiga mes 
išgirstam šūvius. Ir tas atkreipė mūsų dėmesį. Ir mes pamatom, kad tie 
šūviai, tie garsai eina iš kitos pusės Nemuno. Ir ten matome žmonių 
grupę. Kaip sakau, jau buvo pavakarys. Todėl kitoj pusėj Nemuno mes 
aiškiai tų žmonių nematėm. Pavyzdžiui, aš negalėčiau atsakyti 
šiandien... ar ten buvo uniformuoti žmonės, ar ne - tarp tų žmonių 
grupės. Bet ką aš atsimenu. Tai, kad ateidavo būrys žmonių. Išgirsdavom 
šūvius ir tas būrys žmonių pradingdavo. Turbūt įkrisdavo į duobę. Mes, 
vaikai, išsigandom. Kadangi, nors nežinojom, kas čia darosi. Bet taip 
nujautėm, kad čia baisūs dalykai dedasi. Aš atsimenu, mes įlindom į 
krūmus. Į karklų krūmus prie pliažo. Ir toliau žiūrėjom, kas ten darosi. 
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Aš negalėčiau pasakyti, kiek ilgai tas tęsėsi. Kiek ilgai mes žiūrėjom. 
Galbūt kokį pusvalandį, gal ilgiau. Paskui staiga pastebėjom, kad 
iškilo. Iškilo dūmų ar garų. Bet, atrodo, kad buvo toksai... Nu, kaip 
čia pasakyti, didelis, didelis iškilimas iš tos. Iš tos vietos. Mes 
nutarėm nueiti namo. Grįždami namo mes ėjom per Kulautuvos miestelį. Ir 
miestely pamatėm susibūriavusius žmones. Kurie labai karštai kalbėjo 
apie ką tai. Mes taip lyg ir sustojom pasiklausyti. Ir aš išgirdau 
tokius žodžius iš vienų. Sakydamas... Atrodė, sakė, kad, reiškia, "čia 
yra šaudomi žydai. Zapyškio žydai kitoj pusėj Nemuno". Ir kad, reiškia, 
tas... Aš negaliu specifinių žodžių atsiminti. Bet, atrodo, kad buvo 
sakoma: "tas mūsų neliečia, tas mums nesvarbu". Ar kas tai panašaus. Bet 
aš taip pat girdėjau iš žmonių, kurie sakė, reiškia: "nu, kaip jūs galit 
taip sakyti. Čia yra žmonės, kurie buvo mūsų draugai, mūsų kaimynai, 
mūsų pažįstami. Su kuriais mes gyvenom, bendravom". Buvo net vardai 
minimi. 
 
5:10 
 
Man susidarė įspūdis, kad buvo pasidalinusios, nu, tos žmonių grupės. 
Grupelės, kurios kalbėjo, buvo pasidalinusios į dvi puses. Vieni, kurie 
aiškiai, aiškiai labai buvo sukrėsti, kad žmonės buvo žudomi. Kita 
grupė, atrodė, buvo daug mažiau sukrėsta. Arba galbūt visai nesukrėsta. 
Ir, atrodė, kad jie teikdavo įvairiausius argumentus. Kad: "čia ne mūsų 
reikialas, mums to... mums čia nieko nereiktų daryti, daryti". Vėliau aš 
sužinojau, kad čia buvo sušaudyti Zapyškio žydai. Aš sužinojau, kad, 
reiškia, kaip buvo daug kur žudynių vietose daroma. Po sušaudymo, po 
lavonų, reiškia, sukritimo į duobes, reiškia, jie buvo užkasami. Ir buvo 
uždėtos kalkės. Ir ant tų kalkių buvo užpilamas vanduo. Ir užtat tie 
garai pakilo į viršų, kuriuos matėm. Po karo. Gana vėlai po karo, 
berods, 1989 metais, aš vėl sugrįžau į Lietuvą. Ir nuvažiavau į tą 
vietą. Ir ten dabar yra, nu, toks labai kuklus, labai mažas. Nežinau, ar 
jį galima pavadinti memorialu. Bet, reiškia, yra ten tokios lentos, 
ženklai. Kuriose yra pažymėta, kad čia sušaudyti žydai. Šitoj vietoj. Ir 
ta vieta buvo lygiai ta pati vieta, kurią mes, vaikai, kada tai 1941 
metais, turbūt liepos pradžioj, iš Kulautuvos pusės kranto matėm. 
 
7:06 
 
Kl.: Gerbiamas profesoriau, tai jūs matėt tiktai tuos žmones, kurie 
būdavo atvedami ir dingdavo. O iš kur juos atvesdavo? Ar jūs matėt 
surinkimą tų žmonių? Vat, tų belaukiančių savo dalios? 
 
Ats.: Nei surinkimo nematėm, nei... Aš negalėčiau pasakyti ir iš kurios 
pusės jie buvo atvedami. Mes tik matėm, kad žmonės tenais. Vis naujos 
grupės pasirodydavo. Kaip, reiškia, atvestoji grupė dingdavo. Sukrisdavo 
į duobę. 
 
Kl.: Ar jums neteko pastebėti, pamatyti, ar jūs dabar prisimenat? Ar jie 
būdavo apsirengę? Kokie tai būdavo siluetai? Su drabužiais, be drabužių? 
 
Ats.: Siluetai buvo su drabužiais. Bet aš esu buvęs klaustas. Aš į 
klausimą ar buvo uniformuotų žmonių, negalėčiau pasakyti, ar buvo 
uniformuoti žmonės, ar ne? Bet siluetai buvo tikrai su drabužiais. Kiek 
mes galėjom matyti iš kitos pusės upės. 
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Kl.: Tų aukų, taip? 
 
Ats.: Tų aukų. Ir greičiausiai tų, kurie šaudė. Bet svarbiausia aukų, 
kurių, taip atrodo, buvo daugiausia. Nes, reiškia, ėjo bangom, kurios 
krisdavo. Šūviai visą laiką buvo. Girdėjosi. Aš turiu pasakyti, kad aš 
negirdėjau aukų desperacijos. Reiškia, prašymo, maldavimo ar šaukimo. To 
nebuvo. Nebuvo girdėti. Tai nereiškia, kad to nebuvo. Bet mes iš kitos 
pusės Nemuno tikrai to negirdėjom. Bent aš negirdėjau. 
 
9:04 
 
Kl.: Dar norėjau paklausti. Ar aukos sukrisdavo po šūvio, ar jos pirma 
sukrisdavo ir po to buvo šūviai? 
 
Ats.: Žinot, šito negalėčiau. Šitos detalės negalėčiau pasakyti. Mums 
taip atrodė, kad šūviai visą laiką. Visą laiką, reiškia, girdėjosi. 
Lygtai kokia besitęsianti šūvių serija. Bet toks yra mano... Toks yra 
mano po šešiasdešimt metų atsiminimas. Aš tiksliai negalėčiau to 
pasakyti. 
 
Kl.: Ar salvė būdavo sutartinė? Ar šūviai buvo padriki? 
 
Ats.: Tikrai nesutartinė. Tą aš atsimenu. Tikrai nesutartinė. 
 
Kl.: Padrikai, žodžiu, būdavo šaudoma. 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Dar norėjau paklausti apie tą diskusiją, kurią jūs girdėjot 
miestelio gatvėj. Vieni buvo abejingi, kiti sielvartavo dėl to ir 
piktinosi. Ar buvo tokių, kurie turėjo kokių nors argumentų, kad tai, 
kas vyksta, yra teisinga, kad taip ir turi būti? 
 
Ats.: Žinot, aš.. Kaip jau sakiau, kas man įstrigo. Tai viena moteris. 
Man atrodo, ji buvo kokių trisdešimt penkių, trisdešimt metų. Ir ji taip 
jausmingai ginčijosi su tais kitais, sakydama: "prašau suprasti, kad čia 
yra tokie žmonės, kaip aš ir tu. Kad čia yra žmonės, kurie su mumis 
gyveno. Kad čia yra, reiškia, mūsų kaimynai". Ir paminėjo vardus. 
Reiškia, čia tokie ir tokie. Reiškia: "nu, tai žiūrėkit. Čia tokį ir 
tokį šaudo, kurį, tu ir aš, gerai žinom". Faktiškai Kulautuvos žydai, 
kiek aš žinau, nebuvo šaudomi tenai. Kulautuvoj labai mažai žydų. 
Nuolatiniai gyveno. Atvažiuodavo, kaip ir lietuviai, vasarą vasaroti. O 
Zapišky žydai gyveno, reiškia, normaliai. Visą laiką. Tai tas man 
įstrigo. Tos vienos moters toksai tikrai labai jausmingas bandymas 
įrodyti kitai grupei, kad jų toksai, nu, požiūris. Kad čia mūsų 
neliečia. Arba galbūt jie gauna, ko jie užsipelnė. Arba kas nors 
panašaus. Man niekas neįstrigo iš tos kitos pusės. Nebuvo tokio sakinio 
ar tokio argumento, kuris įstrigtų prie tos moters man. Aš šiandien 
galiu girdėti ir matyti, kaip jinai su tais... Su ta kita grupe 
ginčinosi. Ir aš turiu pasakyti, kad čia nebuvo vasarotojai iš Kauno. 
Čia buvo vietiniai lietuviai. Kulautuvos gyventojai. Juk taip galima 
išsireikšti. Kauniečiai arba mažo miestelio gyventojai. Jie ten toj 
gatvėj buvo, reiškia, susitikę. Nes ta gatvė buvo arčiausiai Nemuno. Ir 
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greičiausiai jie, suaugę, žinojo tikrai. Ne greičiausiai, tikrai žinojo, 
kas čia darosi. Čia nebuvo kaip mums, vaikams, iš pradžių mįslė. Jiems 
buvo labai aišku, kas čia darėsi. Ir todėl tokie buvo gatvėj, tokie 
debatai, reiškia. Kiek lietė tuo momentu einančias arba ką tik 
pasibaigusias žudynes. 
 
12:26 
 
Kl.: Dabar, gerbiamas profesoriau, mano paskutinis klausimas būtų toks. 
Vat, jūs patekot į tą tokią spontanišką diskusiją. Bet ar jums yra tekę 
būti tokios analogiškos diskusijos liudininku, dalyviu vėliau? Kaip 
vokiečių okupacijos metais Lietuvoje, kiek vėliau, jau gyvenant 
išeivijoj? Yra buvę tokių aiškinimosi ir bandymų pasakyti vieną ar kitą 
tiesą? 
 
Ats.: Taip, yra. Yra. Ypač kuo toliau, tuo daugiau. Kada jau pradėjau 
bręsti, daugiau. Tai, aišku, tokios diskusijos buvo. Ir tokios kalbos 
buvo. Ir aš girdėdavau iš suaugusių, reiškia, pasisakymus. Kas buvo, kas 
tuo metu vyko. Ir taip aš tada jau pradėjau suprasti situaciją. Ir 
sakau, čia buvo mano toks pirmas... Pirmas pajautimas. Pirma patirtis 
tos situacijos. Aš turiu prisipažinti, kad ligi to aš gyvenau 
Kulautuvoje tuo laiku. Tai ramus miestelis, kurortas. Ten, reiškia, ten 
žydų nešaudė. Žydai negyveno. Jie turbūt grįžo į senamiestį ar iš kur 
jie atvažiuodavo į Kulautuvą. Nu, gal ir pačioj Kulautuvoj tikri žydai 
buvo šaudomi. Bet aš to tikrai nežinojau. Aš nemanau, kad mano šeima 
žinojo. Ir tokių, reiškia, prie Kulautuvos arba Kulautuvoje tokių vietų, 
kaip, reiškia, šitoj vietoj buvo nužudyti, sušaudyti žydai. Ar kokia 
paminklinė lenta, tokio nieko nėra. Tai aš manau, kad Kulautuvos žydai 
daugumoj jau buvo sušaudyti su Kauno žydais arba uždaryti į getą. Nes, 
kiek aš žinau, dauguma jų buvo vasarotojai iš Kauno. 
 
Kl.: Ir jau, žinoma, per tą pirmą karo vasarą niekam į galvą neatėjo 
vasaroti. 
 
Ats.: Taip. Arba galbūt jie išbėgo iš Kulautuvos, reiškia, kaip jau 
vokiečių kariuomenė atėjo. 
 
14:34 
 
Kl.: O ta diskusija. Paskui jau tiek Lietuvoj vokiečių okupacijos 
metais, paskui išeivijoj. Vat, kokie buvo iš tos ir kitos pusės 
argumentai, kuriuos jūs ir šiandien prisimenat? 
 
Ats.: Aš daugiausiai prisimenu argumentų. Arba prisimenu, reiškia, 
komentarų kiek liečia žydų likimą vokiečių okupacijos metu. Atsimenu 
tokius dalykus, kaip mano dėdė Jonas Pakalka. Kuris prieš karą buvo 
"Paramos" kooperatyvo pirmininkas. Jisai labai dažnai lankydavosi mūsų 
šeimoje. Ir aš atsimenu, jis vieną kartą sakęs. Sako: "žinai, - sako, - 
man taip sunku. Man taip sunku gyventi". Vieną kartą, reiškia, atėjo čia 
tarnautojas į "Paramą". Jei neklystu, jis šitą... Jis vokiečių 
okupacijos laikais irgi dirbo "Paramoj". Nesu šimtą procentų tikras. 
Žiūrint, kur jis dirbo. Jis sakė, reiškia, ateidavo toks jaunas vyras. 
Nu, ir girdėdavosi visiems. Sako: "žiūrėkit, - sako, - vėl užmušiau 
vieną žydą". Taip. Mano dėdė, reiškia, sako: "jis kalba lygtai jis musę 
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kokią nors užmušė ar kokį nors vorą, ar kokį nors, reiškia, piktybinį 
vabzdį". Ir jisai... Jisai irgi labai susinervavęs. Susijaudinęs 
sakydavo: "nu, kaip taip galima". Tai vat. Čia yra vienas iš tų. Iš tų, 
reiškia, šeimos rate pasisakymų, kurie man irgi labai atsimena. Aš labai 
atsimenu šiandien. Dar šiandien tą atsimenu. 
 
16:18 
 
Kl.: Labai ačiū, profesoriau. 
 
Ats.: Ačiū jums. 
 
Kl.: Viskas. 
_ 
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