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Šiame poklabį, Alfredas Butkevičius, Žiežmarių vietinins diskutuoja žydų gyvenimą Žie-
mariuose ir kaip viskas pasikeitė kai vokiečiai perėmė valdžia. Jisai pasakoja kaip sužinojo apie 
žydų sušaudymus bebūdamas kaime pas senelius ir kokiam stovį rado miestą gryžes į 
Žiežmarius. Svarbiausia, jisai atpasakoja kaip vyko aukcionas sinagogos aikštėje kurį jisai pats 
matė budamas 18-lik metis vaikinas. Smulkmeniškai išaiškina kaip žydų drabužiai ir turtai buvo 
parduodami iš sinagogo. Pokalbis vyksta aikštėje priešais seno sinagogo kur aukcijonas įvyko.  
 
 
[02:] 32:38:18 – [02:] 35:10:19  
 
Jisai prisistato save kaip Žiežmarių vietinis gimes 1923-ais metais; pasakoja apie didelę žydų 
bendruominę prieš kara, atkreipiant dėmesį į žydų profesijas: amatininkai, verslininkai, daktarai; 
pamini daktarų vardus Raudanskis, Felčeris ir Magonas; paaiškina kaip žydų gyvenimas 
pasikeitė kada vokiečiai užėmė Lietuvą ir išvardina kaip žydai buvo suvaržyti – kad turėjo 
užsisiūti geltonas žvaigždes, negalėjo šaligatviais eiti ir kad jų parduotuvės pradėjo silpnai veikti; 
pasakoja kaip sužinojo iš pažįstamo policininko po mišių Žaislių kaime kad Žiežmariu žydės, 
vaikai ir senieji buvo sušaudyti; pasakoja kaip jisai pėsčia gryžo iš kaimo į miestą ir gryžes rado 
visa miestą siaubu apsuptą; pakartoja kaip žmonės jiam išpasakojo kaip žydus sušaudė ir kad 
vaikus ir senuosius vagonais vežė į sušaudymo vietą; mini kad po sušaudymų nebeliko žydų 
tautybės žmonių Žiežmariuose.  
 
[02:] 35:10:20 – [02:] 41:21:01 
 
Jisai pasakoja kaip žydų daiktai buvo suvežti į Synagogą kur vyko aukcionas; apibūdina patį 
aukcioną nurodydamas kur žmonės stovėjo; paaiškina kad jisai atėjo tiktai pasižiurėti į aukcioną 
iš smalsumo dėl to kad buvo pirmas toksai įvykis, o ne pirkti; aiškina kad buvo nemažai žmonių, 
bet kad nežino kas surengė tą visą aukcioną, ir kad policininkai ir kiti pardavinėjo daiktus; 
paaiškina kad daiktai buvo laikomi vidui synagogo ir kad kai buvo siūlomi, žmogus rodydavo 
maišą iš antro aukšto ir išmesdavo maiša tam kuris daugiausia pinigų pasiulydavo; patikslina kad 
žmonės nežinojo kas buvo maišuose tai turėjo aklai pirkti; patikslina kad dauguma markėmis 
pirkinėjo; sako kad nežino kiek žmonių pravedė visą aukcioną; paaiškina kad dauguma pirkėju 
buvo suvaževe iš kaimų ir kad nebuvo tarp jų daug pažįstamų; komentuoja kad jiam visas 
aukcionas atrodė kaip nesamonė ir nepasisekimas, bet kad žmonės kuriems tikrai reikėjo dalykų 
pirkdavo; mini kad žmonės turbūt turėjo žinoti kad tai buvo žydų dalykai nes prieš žydu 
sušaudymą niekad nebuvo jokio aukciono; paaiškina kad žydai buvo net išrengti prieš būdami 
sušaudyti; mini kad net kai kurie drasuoliai dryso lysti ir išvogti tuščius žydų namus tuo pačiu 
metu kad žydai buvo šaudomi.  
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[02:] 41:21:02 – [02:] 45:07:14 
 
Jisai rodo pirštu ir aiškina kaip maišus rodė iš antro aukšto durų ir langų; sako kad nežino kur ar 
kam žmonės turėjo susimokėti už daiktus; paaiškina kad dažniausia tik vienas žmogus rodė 
maišą iš lango ir išmetė tam kuris daugiausia siūlėsi užmokėt; patikslina kad vidui sinagogo 
nebuvo kareiviu, bet daugiausia civiliai ir gal vienas ar kitas policininkas tarp jų; paaiškina kad 
apskritai nebuvo visai vokiečių kareivių tuo metu; paaiškina kad aukcionas turbūt vyko ne vieną 
dieną, bet po kelias valandas į dieną iki kol atskikratė visų dalykų, bet pripažysta kad tiksliai 
nežino nes jisai tik buvo ten tą pirmą dieną ir tai neilgam; komentuoja apie siaubą kad taip galėjo 
žmones žudyti ir kaip sunku visa tai prisiminti [pradeda ašaroti, tyla iki pokalbio pabaigos].  
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