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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau, kad prisistatytumėte. Koks jūsų vardas ir 
pavardė? 
Leonas Levinskas: Leonas Levinskas, žagarietis, gimęs Žagarėje. Didžiąją dalį gyvenimo 
nugyvenęs Žagarėje, ir teko kai ką ir vaikystėje, ir vėliau pamatyti savo akimis. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais esate gimęs? 
Leonas Levinskas: 1931. 
Alicija Žukauskaitė: Ar Žagarėje gyveno žydai? 
Leonas Levinskas: Žagarės centras buvo žydų nuosavybė. Senovėje visi prekybos keliai 
susikirsdavo Žagarėje. Kadangi žydai daugiausia vertėsi prekyba, tai čia ėjo ir legali 
prekyba, o taip pat ir kontrabanda. Tas buvo caro laikais, bet knygos rašo, kad 
kontrabanda buvo arbata. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs pažinojote tuos žydus, kurie gyveno Žagarėje? 
Leonas Levinskas: Pažinojau tuos žydus, su kuriais teko susitikti, kai mes 1941 metų 
pavasarį atvažiavom Žagarę gyventi, nes tėvas atsisakė tarnybos, nes jo reikalavo, kad jis 
įstotų į komunistų partiją ir pasidarytų išdaviku, KGB bendradarbiu. Nusimatė, kad 
prasidės karas. Jis nutarė, kad ramiau bus grįžt į Žagarę. Tokiu būdu jis išgelbėjo savo 
gyvybę, nes kai kuriuos likusius jo bendradarbius net sušaudė. Ir rusai šaudė, ir iš 
vokiečių pusės buvo visokių žiaurumų. 
Alicija Žukauskaitė: O kokių žiaurumų buvo iš vokiečių pusės? 
Leonas Levinskas: Iš vokiečių pusės žiaurumai buvo tokie, kad jeigu kokį žmogų kas 
nors paskųsdavo, kad yra buvęs komunistas, partinis, bet kad ir nepartinis, bet nelanko 
bažnyčios, arba yra ką nors pasisakęs, tai tokį žmogų vokiečiai uždarydavo į kalėjimą. O 
kadangi buvo vadinamieji baltaraiščiai, sukilėliai, kurie prieš ateinant vokiečių 
kariuomenei buvo ginkluoti ir suvedinėjo savo visokias sąskaitas. Jeigu ant ko nors turėjo 
pyktį, tą žmogų paprasčiausiai pavadindavo komunistu ir šaltakraujiškai sušaudydavo. 
Alicija Žukauskaitė: O kas buvo tie baltaraiščiai? Kodėl baltaraiščiai? 
Leonas Levinskas: Todėl baltaraiščiai, kad jie nešiojo ant rankos tą baltą raištį, kad 
vokiečių daliniai jų ne laikytų besitraukiančiais komunistų veikėjais, kadangi jie buvo 
ginkluoti, ir kad nesušaudytų. Bet pasitaikydavo, kad nepamatydavo to raiščio per klaidą 
ir nušaudavo. Vokiečiai nušaudavo tuos savo talkininkus. 
Alicija Žukauskaitė: Kada atsirado tie baltaraiščiai? 
Leonas Levinskas: Baltaraiščiai atsirado, kai žlugo Lietuvos valstybė kaip valstybė, kai 
rusų armija įžengė į Lietuvos valstybę, o Lietuvos prezidentas ir vyriausybė, kurie galėjo, 
pabėgo, buvo panaikinta ta taip vadinama buržuazinė respublika ir kūrėsi nauja valdžia, 
tarybų, komunistinė valdžia. 
Alicija Žukauskaitė: Tada atsirado baltaraiščiai? 
Leonas Levinskas: Tada atsirado baltaraiščiai, nes kai kurie lietuvių kariškiai, pasitraukę į 
Vokietiją, kreipėsi į vokiečių žvalgybą, į kariuomenę, kad Lietuvoje yra žmonių, kurie 
sutiktų su ginklu rankoj kovoti prieš... Tarnauti naujiem okupantam. Bet tiems 
baltaraiščiams buvo sakoma, kad kai vokiečių kariuomenė išgins raudonąją armiją, 
Lietuvai bus leidžiama atgaut Nepriklausomybę. Taip jie buvo apgaudinėjami. 
Alicija Žukauskaitė: Mes vėliau dar pasikalbėsim apie baltaraiščius, bet aš norėčiau 
sugrįžti į pačią karo pradžią, ką jūs pats matėt. Sakykit prašau, kaip pasikeitė miestelio 
gyventojų gyvenimas, kai prasidėjo karas? 
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Leonas Levinskas: Kai prasidėjo karas, mes matėme labai daug ir civilių žmonių, ir 
tarybinės kariuomenės, kuri traukėsi į Rygos pusę, ir lėktuvai skraidė. Skraidė rusų 
lėktuvai, prastos gamybos, kybodavo, o ne skrisdavo. O kai atskrisdavo vokiečių 
lėktuvai, tai jie Žagarę bombarduodavo, stengdavosi taikyt į tas vietas, kur didelis 
susibūrimas kariuomenės ir pabėgėlių. Metė čia bombas. Paskui išgirdom, kad yra 
susišaudymas, jau šaudo. Tai tėvas uždangstė visus langus, ir mes sugulėm. Jei kulkos 
lėks, tai gulint mažesnė tikimybė, kad mums klius. Karo laike niekas nežino, kaip baigsis 
viskas. Išgirdom motociklo garsą ties įvažiavimu į mūsų kiemą, atsargiai pažiūrėjom, - 
vokiečių karinis motociklas, tame motocikle buvo vairuotojas kareivis, kuris turėjo 
automatą. Bet tas automatas jam ant pečių, nes jis vairuotojas, buvo kulkosvaidis 
sunkusis, vienas žmogus, kuris tą kulkosvaidį valdo, ir vienas žmogus ant sėdynės. Iš 
viso trys kareiviai, ir jie žvalgėsi aplinkui. Bet kadangi tylu, ramu, nei šūvių, nei nieko, 
jie pasižiūrėjo ir nuvažiavo. Taip mačiau pirmutinius kareivius. O kitą dieną jau 
nebebuvo raudonosios armijos, o visas miestelis buvo pilnas vokiečių kariuomenės. 
Vokiečių kariuomenė važiavo ir mašinom, važiavo ir dviračiais, pėsti nė vienas nėjo. 
Alicija Žukauskaitė: O kada pasirodė baltaraiščiai, kada jūs juos pamatėt? 
Leonas Levinskas: O baltaraiščius pamatėme, kai čia tie vokiečiai kalbėjo kalbas, tai ir tie 
baltaraiščiai čia vaikščiojo ir turėjo tuos savo raiščius. 
Alicija Žukauskaitė: Ir ką darė baltaraiščiai? 
Leonas Levinskas: Baltaraiščiai pirmiausiai, kai vokiečiai buvo, tai jie sukūrė Žagarės 
valdžią, miesto tarybą, ir vyriausias buvo. Jie buvo ir kaip policija, ir kaip saugumas, bet 
jų darbas buvo pirmutinis visus žydų gyventojus suvaryt į getą. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip varė į getą? 
Leonas Levinskas: Kaip varė į getą aš nemačiau, bet mes pamatėm, kad kai kurios gatvės 
atitvertos su spygliuota viela, ir ten stovi sargybiniai, bet tie sargybiniai yra iš 
baltaraiščių. Vokiečių kareivių nė vieno nebuvo, o tie baltaraiščiai visą geto apsaugą 
vedė. O kai žydai eidavo į darbus dirbt, tai vienas arba du tą žydų grupę lydėdavo su 
užtaisytu ginklu ir kartu tą raištį nešiodavosi. Tai toks buvo mūsų pamatymas. 
Alicija Žukauskaitė: Ar pro tą tvorą galima buvo pamatyti getą? Gyvenimą gete? 
Leonas Levinskas: Gyvenimą gete galima buvo pamatyti tik tokiu būdu: jeigu tą 
sargybinį pažinojai, duodavai jam kyšį, tai jis praleisdavo. Aš su savo teta lankydavau 
mums pažystamus žydus gete, nunešdavom maisto. Kai įeidavai į tą getą, tai šiek tiek 
matydavai. Gatvės buvo tuščios, visi žmonės namie buvo, o eidavo tik tie, kuriems 
reikėjo į darbą eiti. Prie tų vartų susirikiuodavo ir paskui eidavo. Kai kurie sargybiniai 
tiems žydams, kurie nusipirkdavo ar gaudavo, leisdavo į getą įnešti, o kai kurie 
neleisdavo. Ir man teko matyti, kaip žydų vaikas nešėsi pieno, tai tas tą vaiką apstumdė, o 
pieną išpylė. Tą teko matyt savo akim. Va tokį vaizdą. 
Alicija Žukauskaitė: O kokį maistą nešdavo jūsų teta? 
Leonas Levinskas: Nešdavom pieną, duoną, riebalus. Aišku, žydai kai ko ir nevalgo, tai 
mes nešdavom, kas jiems tinka. 
Alicija Žukauskaitė: O kokį kyšį jūs duodavot baltaraiščiams? 
Leonas Levinskas: Pinigų, cigarečių. Karo laike yra deficitas rūkalų, o ji iš vokiečių 
kareivių gaudavo, paprašydavo ir gaudavo. Jie jau patenkinti, ir eik. 
Alicija Žukauskaitė: O kai jūs būdavot gete, ar esate pastebėjęs, kokia būdavo žydų 
nuotaika? Kokios kalbos tarp jų buvo? 
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Leonas Levinskas: Mes jiems sakėm, kad jie bėgtų. Visi negalėjo pabėgt. Mes siūlėm 
pagalbą. Bet jie netikėjo, kad juos gali taip šaudyt, kaip šaudė. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinojot, kad jiems gresia pavojus? 
Leonas Levinskas: Mes sprendėm iš to, kad jiems buvo kasamas kapas parke. Toks 
didelis, tai tik masinėms žudynėms, daugiau niekam. Ir pas mus atvažiavo toks su 
motociklu, paliko tą motociklą, ir tėvas mano klausė to žmogaus, ką čia darysi, sako, aš 
esu inžinierius, aš pamatuosiu tą duobę, kad visi tilptų toj duobėj, kad nebūtų per maža ir 
nebūtų per didelė. 
Alicija Žukauskaitė: O visi tai kas, žydai? 
Leonas Levinskas: Žydai. 
Alicija Žukauskaitė: O tas inžinierius kokia kalba kalbėjo? 
Leonas Levinskas: Lietuviškai. Jam pasakė, jis pakluso.  
Alicija Žukauskaitė: Ar jis turėjo baltą raištį? 
Leonas Levinskas: Ne, paprastas darbininkas. Bet jis sutiko tą darbą padaryti. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jis jūsų kieme paliko motociklą? 
Leonas Levinskas: Paliko motociklą. Mes ir taip spėliojom, kad čia taip bus, o kai tas 
žmogus prasitarė, tai jau mes žinojom. Ir mes informavom tuos žydus, siūlėm pagalbą, 
siūlėm drabužius, ir adresus būtumėm davę, kur galima rasti laikiną prieglaudą, bet jie 
nesutiko. 
Alicija Žukauskaitė: O tas inžinierius, kuris aiškino, dėl ko atvažiavo, ar jūs pats tą kalbą 
girdėjote savo ausimis? 
Leonas Levinskas: Aš girdėjau. Aš girdėjau, nes motociklu atvažiavo, į kiemą įvažiavo, 
didelis įvykis, - tada mažai motociklų kas galėjo turėt, tik turtingi žmonės. Tai kai 
įvažiavo, tai man rūpi tas motociklas. Bet ir tą pokalbį girdėjau. 
Alicija Žukauskaitė: O po to pokalbio ar buvote nuėjęs pasižiūrėti į tą duobę, kaip ji 
atrodo? 
Leonas Levinskas: Aš norėjau eiti, bet tėvas neleido. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs jos nematėt? 
Leonas Levinskas: Aš nemačiau, tik mačiau po to viso, kai jau buvo sušaudyti. Tai 
slapčia nuo tėvų nubėgau. Kadangi daug žmonių buvo sušaudyta, tai ne lygi žemė, o 
kauburys. Žmonės tinsta, genda, pakilo dujos susikaupė, tai paskui vežė kalkes, žemę. 
Alicija Žukauskaitė: Tai kai jūs nuėjot prie tos duobės, ką jūs pamatėt? Kokio didumo ji 
buvo? 
Leonas Levinskas: Tokia, kaip dabar yra. Gėlės pasodintos. 
Alicija Žukauskaitė: Papasakokit, kokio galėjo būti ilgio, pločio? 
Leonas Levinskas: Kaip dabar maždaug. 
Alicija Žukauskaitė: 20 metrų, 10metrų? 50 metrų? 
Leonas Levinskas: Nesu matavęs, tokio trikampio formos. 
Alicija Žukauskaitė: Kai buvot nuėjęs prie tos duobės, ką dar matėt? Gal kokių daiktų, 
smulkmenų? 
Leonas Levinskas: Ten nieko nebuvo, tik žolė iš visų pusių stipriai nutrypta, ir daugiau 
nieko. Sunkvežimio vėžės buvo matyti. Nes tuos žmones surinkdavo, suguldydavo į 
mašiną, kaip pasakojo, aš nemačiau. Nuveždavo, liepdavo nusirengti nuogai, kas 
nepaklusdavo, apmušdavo. Tos duobės... Žagariečiai tuos žydus tik sugaudydavo, 
lydėdavo su mašina vežamus, o kokios mašinos vežė, nežinau, gal civilinės buvo, gal 
kokia kariška. Tik tikrai žinoma, ir žagariečiai pasakojo, kurie dalyvavo tam šaudyme, 
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kad neleido prie tos duobės šaudyt, o buvo specialiai atvažiavęs dalinys, kuris po visą 
Lietuvą važinėjo ir tokį darbą dirbo. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs pats asmeniškai tokio žagariečio, to baltaraiščio, kaip aš 
suprantu, yra tekę pasakojimą girdėti, apie tą duobę, apie tai kas ten vyko? 
Leonas Levinskas: Man teko girdėti. Va čia šalimais yra namas. Tame name gyveno 
baltaraištis, kuris dalyvavo žydų šaudyme. Jis po to šaudymo susirgo psichine liga. Jis 
atsiklaupęs prieš mėnulį tame kieme kalbėdavo apie žydų šaudymą. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs esat girdėjęs? 
Leonas Levinskas: Aš jo tą kalbą girdėjau, esu girdėjęs. Bet tokia padrika kalba. 
Nenuosekliai kalbėjo. Jis arba maldaudavo atleidimo, arba komanduodavo: renkis 
greičiau, į duobę, į mašiną... Vienu žodžiu, jis kalbėjo su kitu pasauliu. Bet jis kalbėjo 
apie tą faktą, apie tas žudynes. 
Alicija Žukauskaitė: Kokiam laikui praėjus jis pradėjo kalbėti apie tas žudynes? 
Leonas Levinskas: Gal kokias dvi ar tris savaites stipriai gėrė, o paskui pradėjo kalbėti. Jį 
vežė pas gydytojus. Vokietis gydytojas sako, gal jis yra dalyvavęs kokiose akcijose. Kai 
pasakė, kad dalyvavo žydų šaudyme, tai tas gydytojas pasakė, kad jį gali pagydyti tik 
tikėjimas. Jei jis atsiverstų, gailėtųsi... Nežinau, jis taip ir numirė žmogus. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek kartų jums yra tekę girdėti? 
Leonas Levinskas: Gal porą kartų. Įdomu, kažką kalba, kažką daro. Neginkluotas, 
nebijai. Be to, kaimynas. 
Alicija Žukauskaitė: Kokia jo buvo pavardė? 
Leonas Levinskas: Aisgirdas. Jis gyveno su motinėle. Jis buvo vedęs, bet žmona jį 
pametė. O jo mama visą amžių pas žydus tarnavo ir tokiu būdu užsidirbdavo duoną. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip ilgai žydai buvo gete? 
Leonas Levinskas: Žydai buvo... Pirmą mėnesį juos į getą suvarė, kai karas prasidėjo. Jau 
nuo liepos mėnesio iki spalio 2 dienos, kada buvo masiškai šaudomi. 
Alicija Žukauskaitė: O ta spalio 2 diena, - jūs tai žinote iš knygų ar prisimenate dėl kokių 
nors kitų dalykų? 
Leonas Levinskas: Aš žinau iš to, kad aš išėjau pro tuos vartelius, šaligatvis buvo ne toks, 
kaip dabar, ir pasigirdo šūviai. Ir aš pamačiau, kad bėga trys vyrai, o juos genasi 
ginkluoti. Aš parkritau ant žemės ir įšliaužiau į savo kiemą ir tėvui saku, blogai, šaudo. 
Tėvas sako, niekur neik, palaikys už pabėgusį žyduką, sušaudys. 
Alicija Žukauskaitė: Tai tie trys, kurie bėgo, kas jie tokie buvo? 
Leonas Levinskas: Kadangi didelis atstumas, negalėjau pažinti, ir tie ginkluoti buvo be 
kareiviškos uniformos, vadinasi, iš tų baltaraiščių. 
Alicija Žukauskaitė: O tie bėgantys, kas jie tokie buvo? Žydai? 
Leonas Levinskas: Jie buvo žydai. O buvo taip. Kada juos sugalvojo šaudyti, atvažiavo 
vokiečių karininkas ir paskelbė, kad visi vokiečiai... Kad visus vyrus į darbus veš, kad 
reikia pasiimti maisto su savim, reikia pasus turėti, ir pradėjo kalbėti... Ten, kur dabar 
medžiai auga, ten buvo grindinys, ten buvo dvi eilės parduotuvių, ten tokia aikštė buvo. O 
tas vokiečių karininkas kalbėjo iš to balkono, kur dabar yra parduotuvė. Tiems žydams 
kalbėjo, kad mes jus išvešim, kur yra labai gerai. Tie žydai pradėjo suprasti, kad mirtis. Ir 
kai kurie nutarė bėgti. Kilo sąmyšis, ir labai daug nušovė ant tos aikštės. Tiek daug 
prišaudė, kad paskui gaisrininkai plovė ir negalėjo nuplaut. Buvo šaudoma su 
sprogstamom kulkom, tai ant sienų matėsi mėsos gabalėliai, kaulų gabalėliai, smegenys 
ištaškytos, o to kraujo, vandens tiek daug buvo, kad dar už mėnesio buvo matyt. 
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Alicija Žukauskaitė: Ar jūs pats girdėjote tą vokiečio kalbą iš balkono? 
Leonas Levinskas: Aš negirdėjau tos vokiečio kalbos, bet kitą dieną aš ėjau į mokyklą ir 
pamačiau tą baisų vaizdą. Ir ypač baisu buvo, kad žmonės kraujo klane... Turgus buvo. 
Vyrai, sustoję kraujo klane, rūkė, juokėsi, o moterys, pasidėjusios kraujo klane pieno 
produktus, atsitūpus pardavinėjo. Man pasidarė negera, aš nebėjau į mokyklą, kokias 
kelias dienas nėjau. O kai ėjau, aš nebeidavau per tą aikštę. Eidavau kitomis gatvėmis, 
kad ir toliau, bet kad nematyčiau to visko. 
Alicija Žukauskaitė: O ant sienų tada dar matėsi kūno dalys, va tada, kai jūs ėjot? 
Leonas Levinskas: Kūno dalys, o kraujo klanuose voliojosi maisto likučiai ir pasai. O 
tuose pasuose užrašytos žydiškos pavardės, keletas nepažystamų buvo. Tada negalvojau, 
kad gerai būtų buvę surinkti ir kur nors padėti. Bet maža tikimybė buvo, kad išliks, nes 
paskui mus trėmė, ir tuos namus galėjo sudeginti. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tuo metu, kai ėjot, ar dar buvo kūnų toj aikštėj? 
Leonas Levinskas: Ne, nieko nebuvo. Tik drabužių skiautės, pasai, kūnų gabaliukai. 
Alicija Žukauskaitė: Gaisrinė plovė po to? 
Leonas Levinskas: Plovė nuo tų sienų, klaikiai atrodė, visko negalėjo nuplauti. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip gaisrinė plovė? 
Leonas Levinskas: Ne. Bet Žagarė toks miestelis, kad čia nieko nenuslėpsi, čia viskas yra 
žinoma. 
Alicija Žukauskaitė: O ką žmonės kalbėjo, kas šaudė toj aikštėj? 
Leonas Levinskas: Negirdėjau tokių kalbų, mes buvom įsitikinę, kad žagariečiai šaudė, 
paskiau buvo minėjimas žydų genocido. Iš Šiaulių atvažiavo toks žmogus, kuris buvo 
gete, pavarde Lemchenas, ir jis man sakė, kad žagariečiai žydų nešaudė. Aš radau 
dokumentus, kad tai darė dalinys, iš Kauno atvažiavęs. 
Alicija Žukauskaitė: Tai iš jūsų pasakojimo supratau, kad buvo du šaudymo epizodai: 
vienas aikštėje po to vokiečio kalbos, o kitas toj duobėj, kurią buvo atvažiavęs 
motociklininkas matuoti. Tai spalio 2 diną kurioj vietoj vyko tas šaudymas? 
Leonas Levinskas: Vyko aikštėje ir toje duobėje. 
Alicija Žukauskaitė: Tą pačią dieną. Ir iki saulėlydžio viskas buvo atlikta. Bet kitą dieną 
dar buvo matyti, kad tie baltaraiščiai atrasdavo dar žmones pasislėpusius, ar vaiką, ar 
senelį kokį, vedė juos šaudyt. Nežinau, ar į tą pačią duobę, ar į kokią kitą. Ir tą turgaus 
dieną pats savo akim mačiau, kaip vedė į parką šaudyti. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek buvo tų, kuriuos vedė? 
Leonas Levinskas: Būdavo po du, po keturis, po šešis, tokios grupelės. Ir kol aš buvau 
turguje, kelis kartus praėjo, mačiau, kad veda jau juos. Ir nieko negalėjom padaryt, gaila 
buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Kai buvo šaudymas turgaus aikštėje, ar jūs galėjote girdėti? 
Leonas Levinskas: Labai gerai buvo girdėti, nes ta aikštė ėjo tiesiai į mūsų gatvę. O ten 
namai vienas prie kito, pasidaro toks aidas, todėl labai gerai girdėti. O parke kai šaudė 
irgi buvo labai gerai girdėti. Ir dabar, kai yra kokie renginiai ir yra muzika, labai puikiai 
girdėti. 
Alicija Žukauskaitė: Kai šaudė vienoj ir kitoj vietoj, ar jūs galėjote girdėti kokius nors 
balsus? 
Leonas Levinskas: Balsų ne. Negalėjom, nes baisus buvo tratėjimas. O kai šaudė parke, 
buvo girdėti ir lietuvių komandos, ir vokiečių. „Fojer“, reiškia ugnis. Ta, ta, ta, o paskui 
tokia baisi aimana a-a-a, daug žmonių kai šaukia, tai iš pradžių į viršų kyla, o paskui 
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nuslūgsta ir užsibaigia. Pirmiausia tratėjimas, o paskiau baisi aimana. Tas buvo girdėti 
visą dieną, galėjai išprotėti. Tėvas mano pražilo per tą dieną, nes girdėti buvo... Dėjo 
paduškas, kad negirdėtų, bet vis tiek girdėti. Tie šūviai ir tos aimanos tęsėsi iki pat 
vakaro. 
Alicija Žukauskaitė: O vakare ką girdėjot? 
Leonas Levinskas: O vakare išgirdome lietuviškai gražiai dainuojant. Tai tie, kurie šaudė, 
skaniai atsigėrė ir džiaugėsi pabaigtu darbu. 
Alicija Žukauskaitė: O kokią dainą dainavo? 
Leonas Levinskas: Neatsimenu, bet lietuviškai dainavo, ir gražiai dainavo. Tas buvo dar 
klaikiau girdėt, kaip tas dejones ir tą viską, kad žmonės gali tokius darbus daryti su daina, 
jiems smagu. Jie alkoholio prisigėrė. Reiškia, tas šaudymas jiems teikė malonumą, jie 
sadistai, nenormalūs žmonės.  
Alicija Žukauskaitė: Iš kur jūs žinot, kad jie buvo prisigėrę? 
Leonas Levinskas: Todėl, kad buvo žmonių, kurie buvo suvaryti... Tie šaudytojai, kai 
vieną grupę sušaudydavo, tai reikėdavo pilti kalkių sluoksnį ant tų lavonų, gal ir žemių. 
Jie savo akim matė tuos šaudymus, ir tą jų girtuokliavimą, kad jie geria, pašaudo, paskui 
vėl užkanda. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia kalbama apie tą specialų būrį iš Kauno? 
Leonas Levinskas: Tie vietiniai, aišku, irgi buvos stipriai pagėrę, nes blaivus žmogus 
tokių darbų negali daryti, kad ir kaip sugedęs yra. 
Alicija Žukauskaitė: Aš dar norėjau pasitikslinti dėl spalio 2 dienos. Kas vyko pirmiau, ar 
šaudymas turguje ir paskui parke, ar viskas vyko vienu metu? 
Leonas Levinskas: Pirmiausia vyko šaudymas aikštėje. O kadangi aikštėje sušaudė 
daugumą ten buvusių žydų, pabėgt niekas negalėjo. Ten keletas mėgino pabėgti, ten 
netoliese buvo vaistinė, dar mėgino juos gelbėti, aprišo žaizdas, bet paskui vis tiek ėjo per 
visą Žagarę, ieškojo ir surado juos, ir jie jau nebegalėjo išsigelbėti. 
Alicija Žukauskaitė: Tai šaudymas parke, kur buvo ta didelė tranšėja, tai jis vyko po to, 
kai vyko šaudymas aikštėje? 
Leonas Levinskas: Po to. Čia rinko jaunus, stiprius žydus. Specialiai tai darė, kad nebūtų 
pasipriešinimo. 
Alicija Žukauskaitė: Prieš tą masinį naikinimą ar yra buvę kokių nors žydų šaudymų 
Žagarėj? 
Leonas Levinskas: Dar buvo šaudymas vietinių baltaraiščių iniciatyva, jie norėjo turto. 
Tai jie keletą kartų grasino sušaudyti, tai tie žydai išsipirkdavo. O paskui sugalvojo, 
nušausim tuos žydus, vokiečiai nieko nesakys, o mes tada apiplėšim jų butus ir viską. Kai 
kurie mėgindavo išsipirkt, aukselį atiduot, bet paskui šaltakraujiškai vis tiek nušauna. Tai 
ta akcija buvo, kai surinko žydus turtingus ir juos varė į žydų kapines sušaudyti, prie 
Žvilgančio kalno. Žydų tikėjimas reikalauja nevežti numirėlio per upę, tokia nuostata yra. 
Todėl Žagarėj vienoj pusėj upės yra vienos kapinės, kitoj pusėj kitos kapinės. Ir į tas 
naujas kapines per mūsų gatvę buvo varomi žydai sušaudymui. Mes su tėvu atsitiktinai 
išėjom ir paėjom truputį per kelis namus ir matom, kad eina kolona, ir ginkluoti žmonės 
saugo. O mano tėvas buvo su didele barzda. Tai tas, kuris pirmutinis ėjo, sako, tėvai, greit 
bėk ir slėpkis. Tai jis pabėgo toliau ir pritūpė. Sako, tave irgi sušaudys kartu su žydais, 
tokia barzda, ką tu sau galvoji. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jis buvo lietuvis ar žydas, tas, kuris taip sakė? 
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Leonas Levinskas: Jis buvo lietuvis, pažystamas. Tai čia tie patys žmonės buvo, kurie 
dalyvavo. Aš irgi pabėgau toliau. Bet ten buvo vien vyrai. Gal penkiasdešimt, gal 
daugiau. Nemažai. Nuo mūsų to kalniuko per kokius keturis ar penkis sklypus. Nebuvo 
kada ten daug žvalgytis. Tai va, tą mes matėm. Tėvas dar klausė, kur juos dabar varot? 
Sako, tylėk ir slėpkis, nes pačiam blogai bus. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kas buvo toliau? 
Leonas Levinskas: Mes nuėjom, kur mums reikia. Ir girdėjosi šūviai, balsai. Toks 
padrikas šaudymas, ne toks, kaip čia parke. Pavieniai šūviai. Kai kam net pavyko laikinai 
pabėgti, pasislėpti, bet juos paskui atrado, pribaigė. Duobę turėjo patys išsikasti, nebuvo 
kas kasa. Tai tie sužeisti žydai negalėjo kasti, tai biškį pakasė. Kadangi į tą duobę netilpo, 
tai sukapojo su kirviu į gabalus ir sumetė. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinot, kad sukapojo? 
Leonas Levinskas: O tą mes žinom dėl to, kad ten netoli gyveno du vaikai, mūsų 
giminaičiai. Tai jie matė, kaip tuos sužeistus žydus nušovė ir sukapojo. Tokiu būdu mes 
sužinojom. 
Alicija Žukauskaitė: O kas kapojo? 
Leonas Levinskas: Tie, baltaraiščiai. Nežinom nė pavardžių, nieko. 
Alicija Žukauskaitė: O Žagarėje tuo laikotarpiu kiek galėjo būti tų baltaraiščių? Dešimt, 
dvidešimt, penkiasdešimt? Kaip jums dabar atrodo? 
Leonas Levinskas: Nežinau... Žagarėj buvo Šaulių organizacija. Iš tų šaulių visi buvo 
baltaraiščiai, bet ne visi sutiko dalyvauti žydų šaudyme. Buvo keli, kurie atsisakė. Buvo 
dar iš kitur atvažiavusių, iš kitų Lietuvos miestų, kurie prašėsi, kad leistų jiems dalyvauti 
toj akcijoj. Ne vien iš Žagarės buvo. Dvi mašinos žydų sušaudymui prieš tas masines 
žudynes atvažiavo latvių, sako, jūs šaudot, duokit ir mums pašaudyti. Gerai, dvi mašinos. 
Kiek gali į dvi mašinas žmonių tilpti? Jie išsivežė (žydus) ir sušaudė, bet kur ir kaip, 
nežinau. Bet toks epizodas buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Tie latviai išsivežė žydus? 
Leonas Levinskas: Išsivežė iš geto žydus pašaudyt, kad galėtų drabužius, žiedus paimt. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinot apie tuos latvius? 
Leonas Levinskas: Aš mačiau, kaip dvi mašinos važiavo su žydais į Latvijos pusę, o 
žmonės, kurie žinojo, papasakojo. Vienas žmogus man neseniai pasakojo, va, sako, 
Žagarės baltaraiščiams už tai, kad davė tuos žydus, atvežė užkandos, samagono, rūkalų. 
Alicija Žukauskaitė: Tie šauliai, kurie buvo baltaraiščiai, ar jie buvo apsirengę su šaulių 
uniformomis, ar buvo apsirengę civiliai. 
Leonas Levinskas: Buvo, kurie civiliai apsirengę, ir buvo su savo šaulių uniforma. Aš 
turiu albumą, galėsiu parodyt nuotrauką: Žagarės šauliai.  
Alicija Žukauskaitė: O toj nuotraukoj jūs galėtumėte parodyti, kad šitas varinėjo ar šitas 
varinėjo? 
Leonas Levinskas: Nieko negaliu parodyt, nes ta nuotrauka daryta, kai aš dar negyvenau 
Žagarėj. 
Alicija Žukauskaitė: Kas atsitiko su žydų turtu? 
Leonas Levinskas: Su žydų turtu buvo taip. Kur kokį auksą, tai žydai, norėdami išsipirkti 
iš tų žudynių, patys daug ką atidavė. Žiedus numovė, kai numaut negalėjo, nukirto su 
pirštu. O taip nueidavo į getą ir plėšikauja. Daro kratą, ką randa, pasiima. O kai buvo tas 
masinis šaudymas, tai tie paprasti žmoneliai ėjo į žydų butelius, tada buvo paprasti baldai, 
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tai staliuką, taburetę, kitas spintą nešė. Tai tą mačiau savo akimis. Mačiau, kaip senelis 
nešė spintą ir suklupo, ir galas jam buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Numirė? Spintos nepakėlė? 
Leonas Levinskas: Numirė. Jis galėjo imti, ką galėjo panešti, bet jis galvojo, o, čia lobis, 
gera spinta, aš parnešiu. Ir neužteko sveikatos. Buvo tokių, kurie vežė, bet dauguma 
nenešė ir smerkė tą visą dalyką. Tas turtas... Po to net iš varžytinių tuos kruvinus 
skudurus pardavinėjo pusvelčiui, tie šaudytojai buvo visokių daiktų prisiplėšę. O tuose 
namuose paskiau apsigyveno žagariečiai. Kai buvo tarybų valdžia, tai jie buvo valdiški, o 
paskui juos privatizavo. Ir dabar žmonės gyvena ir nesuka sau galvos, ar čia koks žydas 
gyveno, aš dokumentus turiu, mano seneliai ar tėvai nedalyvavo, ir ką aš žinau. Žagarėj 
labai daug gyvena žmonių, kurie iš kitur atsikėlė. Jie nieko nežino apie tuos dalykus. Aš, 
kaip žagarietis, galiu nuosekliau papasakoti. 
Alicija Žukauskaitė: O tas aukcionas, kur sakėt, kruvinus rūbus pardavinėjo, jūs pats 
matėt tuos kruvinus skudurus? 
Leonas Levinskas: Aš mačiau, kaip iš sandėlio drabužius, kuriuos vilkėjo šaudomi, - su 
drabužiais nešaudė, jam liepė nusirengti, o kraujai taškėsi... 
Alicija Žukauskaitė: O iš sandėlio kas nešė? 
Leonas Levinskas: Varžytinės buvo, aukcionas. Iškelia kelnes, klausia, kas kiek duoda. 
Vienas sako, aš tiek, kitas tiek. Aukcionas. Kažin ko nesiūlė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums yra tekę matyti, kad pardavinėtų moteriškus apatinius 
rūbus? 
Leonas Levinskas: Ne, tik mačiau, kad prie turgaus iš tokios patalpos neša... O jie tą darė, 
tie baltaraiščiai, kad būtų už ką gert. Susirenkam pinigėlių ir lėbaujam toliau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar buvo tokių lietuvių, kurie piktinosi, kas vyksta? 
Leonas Levinskas: Buvo, piktinosi. Bet tik vienintelė mano mama išdrįso parašyti raštu ir 
įteikti vyriausiam komisarui į rankas, kad nereikia taip daryti. 
Alicija Žukauskaitė: Kada tai buvo? 
Leonas Levinskas: Prieš žydų šaudymo akciją, prieš kelias savaites. 
Alicija Žukauskaitė: O tas srities komisaras buvo kokiam mieste? 
Leonas Levinskas: Jis buvo Šiauliuose, bet jai neleido su juo susitikti. Ji nunešė laišką ir 
įmetė į pašto dėžutę, kuri buvo prie komisariato. Tokiu būdu tas laiškas pateko ten. Kai 
paskaitė, kas ten rašoma... Vokiečiai šaudė ne tik žydus, bet ir čigonus, ir psichiškai 
nesveikus. Tai apie mano mamą pagalvojo, kad ji yra psichopatė, nes tokį laišką parašė. 
Visa vokiečių tauta ploja Hitleriui, o ji, būdama vokiete, tokį laišką parašė. Tai ją reikia 
sušaudyti kaip psichopatę. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ji vokietė buvo? 
Leonas Levinskas: Žagarėj gimus, užaugus, bet tautybė buvo vokiečių užrašyta. 
Alicija Žukauskaitė: Ji tą laišką pasirašė? 
Leonas Levinskas: Ji pasirašė ir parašė, kad ji gyvena Žagarėj, adresą parašė, tokiu būdu 
ji sau pasirašė mirties nuosprendį. Jei ji būtų tik taip įmetus, tai gal turėtų rašyseną 
nustatyti, gal nieko nebūtų buvę. O dabar atvažiavo vokiečių saugumietis ir pareiškė 
tiems šaudytojams, jūs turite šitą moterį nušaut. O einant sutiko miesto burmistrą. Jis 
sako, vyrai, uždarykit tą moterį į daboklę, o aš su tuo karininku pakalbėsiu. Jis nugirdė tą 
karininką, sako, ta moteris sutvarkyta, žydai sušaudyti, važiuok į savo Šiaulius. O vakare, 
kai viskas baigėsi, mano mamą paleido, sako, daržais pareik į namus ir niekur nesirodyk. 
Tai ji nesirodė, buvo namuose. Už dviejų savaičių atvažiavo vokiečių saugumietis. Mums 
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visiems liepė išeiti iš trobos. Padėjo ant stalo pistoletą ištraukęs ir dvi valandas ją tardė. 
Reikalavo, kad parašytų tokį raštą, kad aš atšaukiu tai, ką buvau parašius, pritariu žydų 
šaudymui, tada tau nieko nebus. O kitaip nušausim. Bet ji nesutiko. Tai sako, jei išgirsim, 
kad toliau smerki žydų šaudymą ir ką nors kalbi apie žydų šaudymą, būsi likviduota. Tai 
jau ji daugiau niekada nekalbėdavo, tylėdavo. Tai kartais moterys sakydavo, va, vokietka, 
žiauri, neužjaučia žydų. Nežinojo niekas, ką ji buvo padarius, kad ji savo gyvybe rizikavo 
dėl to. O kodėl, kai atsisakė, nenušovė, nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: O kai jūsų mamą išvarė į daboklę, ar jūs matėt, kaip ją išvarė? 
Leonas Levinskas: Taip, su visais atsisveikino, mes galvojom, kad ją sušaudys. 
Alicija Žukauskaitė: O kai girdėjot šūvius, ar galvojot, kad ten gali būti jūsų mama? 
Leonas Levinskas: Galvojom. 
Alicija Žukauskaitė: O kiek buvo jūsų vaikų? 
Leonas Levinskas: Aš vienas. 
Alicija Žukauskaitė: O koks buvo mamos vardas? 
Leonas Levinskas: Teresė. Kažkokia šventoji buvo... 
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