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Kasetė 1 iš 1-os 
 
 
Šiame pokalbį, Antanas Zabitis, Plungės gyventojas, pasakoja apie santykius tarp lietuvių ir žydų 
Plungėje ir savo kaime prieš karą, ir kaip žydu gyvenimas pasikeitė kai režima pasikeitė iš 
Sovietų į Nazių. Jisai paaiškina kaip baltaraiščiai žydus surinko į sinagogą, ir po to išvežė ir 
sušaudė. Toliau, Zabitis labai smulkmeniškai pasakoja savo įspūdžius kaip vokiečiai jį sujėmė ir 
išvežė užkasti sušaudytus žydus (turbūt Kaušėnuose). Jisai labai tiksliai išaiškina savo supratimą 
sistemos kaip žydai buvo šaudomi ir užkasami serijom. Jisai detaliai apibūdina žydų lavonus, 
kapo vietovę, ir jos gynybą. Jis kalba apie savo psychologinę būseną po šio įvykio.  
 
 
[01:] 48:04:03 – [01:] 54:21:10 
 
Jisai savę prisistato, kad gimes 1919-tais mętais Videikių kaime; pasakoja kaip persikraustė į 
Plungę 1940-tais metais; apibendrina santykius tarp žydų ir kaimiečių prieš karą; paaiškina 
tiksliai kaip žydai pirko veršiukus iš kaimiečių, ir išaiškina savo pareigas nuvesti veršiukus į 
miestą juos užregistruoti; aiškina kad žydų namai buvo perstojimo vietelės jojo šeimai kai jie 
keliaudavo į miestą; pasakoja apie savo santykius su žydais bedirbdamas kaip šaltkalvis mietse; 
pasakoja apie karo pradžią, apie epizoda kaip sužinojo beariant laukus kad vokiečiai užpuolė 
Lenkiją; apmasto kiek laiko vokiečiai kariavo su lenkais ir savaip išaiškina Molotov-Ribbentropo 
sutartį; mini rusų okupaciją Lietuvos 1940ais metais ir kad sekančiais metais vokiečiai išvįjo 
rusus; toliau išvardina karo mūšius ir įvykius. 
 
[01:] 54:21:11 – [02:] 07:06:20 
 
Paaiškina kad 1941-ų metų vasarą, baltaraiščiai surinko žydus į „Šūlę“—žydų sinagogą; 
prisipažysta kad jisai nematė nei kaip rinko  žydus į sinagogą, nei kaip juos šaudė, bet matė jau 
jų sušaudytus kūnus; pasakoja smulkmeniškai kaip vieną sekmadienį, po mišių, vokiečiai apsupo 
bažnyčia ir per prievartą sugrūdo lankytojus į mašinas ir išvežė juos į mišką kur žydai buvo 
sušaudyti, kad palaidotų lavonus; apibendrina surinktų žmonių nuotaiką, nežinę ir baimę kai 
buvo vežami; tiksliai pakartoja duotus įsakymus lavonus suguldyti į duobę ir užkasti; kalba apie 
kareivius kurie apsupe aikštę stebėjo kad niekas nepabėgtų kol darbas nebaigtas; diskutuoja 
kareivių uniformas ir tautybę; pasakoja savo pirmus įspūdžius tos vietovės; smulkmeniškai 
pasakoja apie kulkų sudraskytus lavonus; kalba apie laidotojų šoko būseną; aiškina kaip žydų 
kūnai buvo išrengti iki apatinių; tiksliai išaiškina processa kaip duobės buvo iškastos ir žydai 
jose sušaudyti ir užkasti serijom—pirma grupė žydu išsikasė savo grabą, antra grupė uzkasė 
pirmos grupės lavonus ir išsikasė sau duobę, ir t.t. iki kol visi žydai buvo sušaudyti ir tada 
miestiečiai buvo surinkti užkasti paskutinę grupę žydų; vėl paaiškina kaip žmonės buvo surinkti 
po mišių, kad senesni buvo išvaryti lauk iš bažnyčios, o jaunesni, kaip jisai pats būdamas 22 

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. 



  Jeff and Toby Herr Collection 
  09/08/2004 

metų, buvo sugrūsti į sunkvežimius ir nuvežti palaidoti žydus;  tiksliai paaiškina kaip lavonai 
buvo laidomi—kaip užpylė chloro ant lavonų kuriuos suguldė sluoksniais, kad žmonės turėjo 
dirbti duobėje ir palej jos kraštą, ir kad laidojimas užtruko apie tris valandas; prisimena įvykį 
kaip šešių metų žydų berniukas, išlikes gyvas pasislėpes po egle, bandė pabėgti, o jį pamate 
sargai, pavyjo, nušovė ir parnešė palaidojimui su kitais lavonais.  
 
[02:] 07:06:21 – [02:] 15:57:16 
 
Jisai apibrėžia gamtą aplinkui sušaudymo vietą; pateikia informacijos apie laisvamanius 
savininkus kalvos prie aikštės kuria jie buvo nusipirkia įrengti savo kapines; spelioje kad 
kareiviai turbut išrinko vietą žydu šaudymui bestovėdami ant tos kalvos; kalba apie sušaudytus 
vaikus kurios jis matė; smulkmeniškai apibrėžia sušaudyta lavoną mamos belaikančios savo 
kūdikį; sako kad nepažinojo nei vieno sargo; diskutuoja kaip visi gyventojai žinojo kad žydus 
šaudo; spėlioje kad žmonės mieste turbut girdėjo šūvius; diskutuoja kodel kunigas nieko apie 
šaudymus nesakė bažnyčioj; apibūdina režimos taisykles, kad naktim negalėjo vaikščiot arba 
degint liampas mieste; tiksliai papasakoja kaip jisai girdėjo šaudymus iš savo kaimo per visą 
naktį –nuo Šeštadienio iki Sekmadienio, kad ji sugriebė palaidoti paskutinę žydų grupę; 
patikslina kad bažnyčioje nesigirdėjo šūviai; pasakoja kaip viskas užsibaigė, kad žmonės buvo 
paleisti eiti namo; pasakoja apie sav psychinę būseną po to įvykio; smulkmeniškai apibrėžia kaip 
lavonai jiam vaidęnosi akyse ir kvapas chloro ir kraujo ilgą laiką tebesijautė; pareiške savo 
nuomonę kad karo metu visi—rusai, vokiečiai, kareiviai ir paprasti žmonės—turi atlikti tą kas 
jiems įsakyta, ir kad nieko nepadarysi.  
 
[02:] 15:57:17 – [02:] 24:29:59 
 
Jisai pasiūlo papasakoti anekdotų, bet kad juos tik prisimins jeigu pokalbį ves kokia nors tinkama 
tema; išvardina temas apie kurias jau tiką kalbėjo; vėl pasakoja kaip jojo kaime buvo įpatingas 
ryšys tarp gyventojų ir žydų, kad nebuvo trinčių; išaiškina pinigų skolinimo taisykles tarp žydų ir 
lietuvių; komentuoja apie žydišką charakterį.   
 
[02:] 24:30:00 – [02:] 27:49:03 
 
Jisai patikslina iš kur jis sužinojo apie žydų užkasimo sistemą; patikslina kad jisai su kitais kurie 
buvo surinkti iš bažnyčios buvo vieninteli žmonės kuriuos įleido į sušaudymo vietą; pakartoja 
kad vieta buvo apsupta kareiviais su šunim; apibrėžia kaip sušaudytų žydū drabužiai buvo 
sumesti į vieną krūvą; apibūdina nuotaiką žmonių kai skirstėsi sugryžti namo.  
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