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Alicija Žukauskaitė: Laba diena, norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte. Koks jūsų 
vardas ir pavardė? 
Steponas Kulbis: Mano pavardė Steponas Kulbis. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais esate gimęs? 
Steponas Kulbis: 1924. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur? 
Steponas Kulbis: Molėtuose. Tuo metu Molėtai buvo Utenos apskrityje. 
Alicija Žukauskaitė: Mes su jumis buvome susitikę prieš keletą mėnesių, ir jūs mums 
pasakojote apie įvykius Molėtuose antro pasaulinio karo metu, apie nusikaltimus, 
įvykdytus prieš taikius gyventojus. Mes šiandien atvažiavome tam, kad užrašytume jūsų 
prisiminimus. Jūs tada kalbėjote apie žydų likimą. Sakykite, Molėtuose gyveno daug 
žydų? 
Steponas Kulbis: Tuo laiku Molėtuose gyveno apie 1000 žydų. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs juos pažinojote? 
Steponas Kulbis: Kai kuriuos, kurie buvo mano amžiaus, su kuriais draugavom, 
pažinojau. O jų tėvus beveik visus iš matymo pažinojau, nes žydai turėjo krautuves, 
reikėjo apsiprekint. Tėvai pasiųsdavo, tokia ir pažintis buvo tarp mūsų, vyresnio amžiaus 
žydų ir mūsų. O draugavom su žydų vaikais, - ir lakstėm, ir žaidėm, ir į mokyklą kartu 
ėjom, progimnaziją. Nes pradinėj mokykloj negalėjom lankyti kartu, žydai turėjo savo 
pradinę mokyklą. Eidavo tik Molėtuose į progimnaziją. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykite, kaip pasikeitė gyvenimas Molėtuose, kai prasidėjo karas? 
Steponas Kulbis: Kai prasidėjo Antras pasaulinis karas, Molėtai buvo okupuoti vokiečių 
kariuomenės maždaug po septynių parų, ir sekančiom dienom žydai buvo suvaryti į 
Molėtų getą. Viskas kaip karo metu, visi žmonės buvo suvaržyti, buvo tam tikri 
įstatymai, ir jeigu jie lietuvius, rusus ir lenkus mažiau palietė, tai žydus palietė visu 
griežtumu. Pavyzdžiui, jie negalėjo išeiti nuo tam tikro nustatyto laiko, negalėjo 
vaikščioti šaligatviais, jie galėjo gyventi tik nustatytoje teritorijoje, kuri buvo vadinama 
getu. O getas buvo įvestas Molėtuose tuo metu buvusioje Kauno gatvėj. 
Alicija Žukauskaitė: Ar didelis tai buvo getas? 
Steponas Kulbis: Visa gatvė, bet palyginus nedidelis. Šeimos vienuose namuose buvo po 
tris, po keturias, žiūrint kiek buvo žmonių, bet vietos buvo mažai. Kadangi gyvenamų 
namų neužteko, juos suvarė į keturias tuo laiku buvusias sinagogas. Taip kad, ir ankšta 
buvo, ir su maisto produktais jiems buvo labai blogai, taip pat su vandeniu, nes vandens 
skirdavo tik atsigerti, o kitiems reikalams jiems vandens nebuvo skiriama. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jei aš teisingai supratau, dalis žydų buvo sinagogose, o dalis 
buvo namuose? 
Steponas Kulbis: Taip. Iki egzistavo getas, tokia buvo tvarka, o prieš keletą dienų, kada 
juos ruošėsi sušaudyti, nors niekas to dar nežinojo, visi iki vieno buvo suvaryti į 
sinagogas iš savo turimų namų. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykite, prašau, jūs sakot, kad žydai buvo suvaryti į getą arba buvo 
suvaryti į sinagogą. Kas juos suvarė į getą arba į sinagogas? 
Steponas Kulbis: Prasidėjus karui iš aplinkinių kaimų sulėkė žmonės, jų buvo maždaug 
apie 40, kurie save vadino partizanais, kurie slapstėsi netoli Molėtų esančiuose 
miškeliuose arba savo namuose. O kai užėjo vokiečiai, jie užėmė Molėtus, ir visas akcijas 
jie vykdė. Ir žydus varė į getą, ir varė iš namų, jie patys ir šaudė juos. Vokiečiai buvo tik 
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per pačią akciją atvykę, jų buvo ne daugiau, kaip keturi, iš Utenos atvažiavo viena lengva 
mašinėle. Juk daugiau kaip keturi į vieną lengvą mašinėlę netilpo, tai jų ir nebuvo 
daugiau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėte tą lengvą mašinėlę? 
Steponas Kulbis: Taip, mačiau ir mašinėlę, ir vokiečius, tik pačio žydų šaudymo 
nemačiau, kadangi neleido, o aš buvau dar paauglys tuo laiku, šešiolika metų tik turėjau, 
bet kaip juos varė, tai aš mačiau. Kartu su kitais paaugliais mes stovėjom ant gatvės 
kampo, kuris buvo prie mūsų progimnazijos. Ten mes stovėjome ir matėme, kaip žydų 
kolonos, apsuptos tų žydšaudžių, kurie save vadino partizanais, varė juos į sušaudymo 
vietą. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakot kolonos. Kiek buvo tų kolonų? 
Steponas Kulbis: Kolonos pagrindinės buvo keturios. Pirma kolona buvo sudaryta prieš 
dvi ar tris dienas iki to pagrindinio šaudymo iš jaunų sveikų vyrų. Buvo sakoma, kad juos 
ima į darbą. Turėjo pasisiūti maišus, į tą maišą turėjo tilpti atsargos trim dienom. O šitą aš 
žinau todėl, kad mano motina buvo siuvėja, ir aplinkiniai žydų jaunuoliai atėjo su savo 
medžiagos gabalais, kad motina pasiūtų jiems tuos maišus. Kadangi motina su jais 
kalbėjo, ir aš tuo laiku buvau, tai jie taip ir sakė: mus varys į darbą trim parom, ir mums 
reikia turėti maisto atsargas. Tokios buvo kalbos. O paskui mes sužinojom vėlesniu laiku, 
kad tą visą koloną, kurią sudarė apie 100 jaunų sveikų vyrų, o gal ir daugiau jų buvo, 
buvo nuvaryta į Uteną ir ten sušaudyti visi. O kai jau prasidėjo čia šaudymas, tai čia buvo 
likę tik senukai, moterys ir maži vaikai. Na tai va, per tris kolonas juos ir varė. Pirmoj 
eilėj varė senukus žydus. Buvo ir labai senų žmonių, tai tie, kurie buvo stipresni, vedė 
juos už parankių. Kolonos priekyje ėjo rabinas žydų, kažką rankose nešdamas, gal knygą, 
gal Torą, o tą senąjį rabiną už parankių vedė du seniausi Molėtų žydai ilgom žilom 
barzdom, juodom skrybėlėm, kaip ir pats rabinas. Tai buvo jų panašiai kaip religinė 
uniforma. O paskui ėjo kolona tų visų senų žmonių. Kas pats ėjo, kas palaikomas kitų, 
stipresnių. Ir pati turbūt siaubingiausia kolona, jaudinanti, pati paskutinė, kada seniausios 
moterys ir jauniausios moterys su vaikais ant rankų ėjo į sušaudymo vietą. Mažučius 
vaikus nešė ant rankų, didesni vaikai buvo įsikabinę į motinų rūbus. Nebuvo tokio atskiro 
baisaus klyksmo, riksmo, bet toks bendras liūdnas gaudesys, aimana. Ypatingai vaikai 
išsigandę buvo labai, nes jie gal ir nesuprato, kur ėjo. Senesni žydai be abejo suprato, kur 
juos veda, kad jiems jau mirtis. Va tokios kolonos slinko į tą sušaudymo vietą. O duobės 
buvo maždaug už kilometro nuo miestelio, trys iškastos didelės duobės.Va ten juos 
suguldė, ten juos sušaudė. Prieš sušaudant visi turėjo nusirengt iki apatinių baltinių. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs savo akimis matėt visas tas kolonas? 
Steponas Kulbis: Visas kolonas mačiau. Buvau paauglys, viskas man buvo įdomu. Ne tik 
man, ne tik aš vienas stovėjau, daug tokių buvo. Mačiau, kaip vedė, - tos žydų merginos, 
jos ir mokėsi kartu, ir berniukai buvo kartu, mačiau, kaip juos vedė visus. O mes buvom 
draugai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs jų vardus prisimenate? 
Steponas Kulbis: Abraomas Vaibranas, kitų tai... Berkos vaikai, Natulevičiaus duktė, 
Iciko viena mergaitė, paskui Kreicerio sūnus, na ir kitus, kurių vardus sunku dabar 
išvardinti. 
Alicija Žukauskaitė: Kokiam atstume jūs stovėjote nuo tos eisenos, nuo tos procesijos? 
Steponas Kulbis: Namas nuo gatvės kokie 5 metrai. Aš stovėjau ant šaligatvio ir nuo 
manęs iki kolonos irgi panašiai 4-5 metrai buvo, kadangi jie ėjo gatvės viduriu, o mes 
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stovėjom ant šaligatvio. Toliau ten nebuvo. Gatvės siauros Molėtuose, tad atstumas buvo 
labai nedidelis. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, prašau, ar tie jūsų bendraklasiai, ar jie jus matė? 
Steponas Kulbis: Taip, matė. Ypatingai viena mergina, Natulevičiaus dukra. Su ja truputį 
draugavom. Progimnazijoje vykdavo šokių pamokos, mokydavo mus šokt, ir ji kaip tik 
buvo mano šokių partnerė. O kai vykdavo kiti pasišokimai, daugiausia ją vesdavau, 
kadangi su ja mokiausi šokti, su ja ir šokdavom. Gal didelio meno kūrinio mes su šokiu 
neparodydavom, šokdavom taip, kaip visi tuo laiku. Ypatingų šokių nebuvo, mokėjom 
valsą, klumpakojį, polką pašokdavom, na va, tokius mokiniškus šokius. Ir ji kaip tik ėjo 
su savo motina, nes tas Natulevičius buvo dar stiprus pojaunis vyras, jį buvo pirmoj 
kolonoj išvedę į Uteną, ten ir sušaudė. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakot, kad ypatingai jinai jus matė. O kaip suprast, kad ypatingai 
jinai jus matė? 
Steponas Kulbis: Todėl, kad tiesiai žiūrėjo į mane, o aš tiesiai žiūrėjau į ją. Prisimenu 
tokią liūdną, liūdną jos šypseną ir lengvą galvos linktelėjimą. Aš taip pat linktelėjau 
galva. Norėjau dar arčiau prieiti, bet baisus riksmas iš tų, kurie lydėjo koloną, sako, jeigu 
dar, tai ir tu atsistosi ten, kartu su jais. Iš tų sargybinių. Neprileido nė vieno arčiau. 
Alicija Žukauskaitė: Tie, kurie lydėjo koloną, kiek jų buvo? 
Steponas Kulbis: Apie 40 žmonių. Keli galėjo būti daugiau, gal vienas kitas mažiau, bet 
apytikriai 40 žmonių. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, tos trys kolonos, aš kalbu apie senus žmones ir vaikus, 
moteris, ar tos trys kolonos ėjo iš karto viena po kitos, ar su intervalais? 
Steponas Kulbis: Ne, su intervalais. Koloną nuvesdavo, sušaudydavo, ten prie duobės 
laukė darbininkai, kurie duobes kasė, juos užkasdavo. Ne užkasdavo, tiesiog apipildavo 
žemėmis. Ir tuomet grįždavo tie, kurie šaudė atgal, vėl koloną tą sudarydavo, pasiimdavo 
ir vėl vesdavo. 
Alicija Žukauskaitė: Ir koks tas intervalas buvo pagal laiką? 
Steponas Kulbis: Intervalas? Nu, kiek... Pusę valandos nueit, kadangi slinko labai lėtai, 
ten kokį 20 ar pusvalandį sušaudyt. Kol tie apkasdavo, jie vesdavo kitą koloną. Maždaug 
apie valandą laiko. Laikrodžio aš neturėjau tuo laiku, kaip ir visi laikrodžių neturėjo, taigi 
tikslaus laiko nustatyt negaliu, bet taip spėju, kad kokia valanda turėjo praeit. Na, gal 
kartais ir daugiau. 
Alicija Žukauskaitė: Kokiu dienos metu, ar prisimenate, tai vyko? 
Steponas Kulbis: Tai buvo po pietų. Maždaug 1-2 valandą. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs kalbate apie šaudymą, kuris vyko Molėtuose? 
Steponas Kulbis: Taip, kuris vyko Molėtuose. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs iš tos vietos, kur stovėjote, ar jūs galėjote girdėti kokius nors 
garsus iš šaudymo vietos? 
Steponas Kulbis: Puikiai girdėjosi ne tik iš tos vietos, bet puikiai girdėjosi net nuo mano 
kiemo, nes tuo laiku Molėtai ne tokie, kaip dabar Molėtai. Nebuvo jokio medžio, jokio 
triukšmo, mašinų jokių nebuvo visiškai. Buvo ramuma tokia, aukštų namų nebuvo. Tai 
tie įvykiai, kurie vyko tenai prie duobės, čia puikiausiai girdėjosi. Ne tik šūvių garsai, bet 
ir riksmas šitas, kuris sklido nuo duobės, šaudant tuos žmones. 
Alicija Žukauskaitė: Šūviai buvo kokie, automatiniai ar pavieniai? 
Steponas Kulbis: Iš pradžių šaudė turbūt iš kulkosvaidžio, automatų jie neturėjo, 
kulkosvaidžius turėjo, o paskui buvo tik šautuvų šūviai. Antrą ir paskutinę koloną tik 
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šaudė iš šautuvų, kaip galima buvo suprasti iš šautuvų trenksmo. Tuo laiku aš gal 
nesupratau, bet aš metus išbuvau fronte, todėl visus šūvius dabar jau galiu puikiausiai 
skirti, - kur automatas, kur kulkosvaidis, kur šautuvo šūvis. 
Alicija Žukauskaitė: O tie kulkosvaidžiai, ar jūs matėt tuos kulkosvaidžius? 
Steponas Kulbis: Taip, kai lakstė, tai su kulkosvaidžiais lakstė. Tai buvo rankiniai 
kulkosvaidžiai rusų gamybos. 
Alicija Žukauskaitė: Kas lakstė su tais kulkosvaidžiais? 
Steponas Kulbis: Taigi šitie, kurie save partizanais vadino. Mes dabar juos žydšaudžiais 
vadinome. Ir tada žydšaudžiais vadinom, bet jie save partizanais vadino. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie turėjo kokius nors skiriamuosius ženklus, tie partizanai? 
Steponas Kulbis: Turėjo baltus raiščius ant rankovės ir viskas, daugiau nieko neturėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar buvo tarp jų, kas uniformas turėjo? 
Steponas Kulbis: Nebuvo jokių. Vadovavo kunigas Žvynys, kuris tuo metu buvo 
Dubingių klebonas, nors aš jo čia Molėtuose nemačiau nė karto, kad koloną lydėtų, ar ką. 
Bet vadovas tai buvo jis.  
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinot, kad jis buvo vadovas? 
Steponas Kulbis: Na, tai jį pažinojo visi ir sakė, kad vadovauja kunigas Žvynys, kad jo 
čia darbas. Juk žmonės tai pažinojo savo kleboną. Ką jau čia nežinos. Ne tiek jau čia 
daug tokių žmonių buvo, inteligentų, kad jų nepažintum. Pažinojau visus mokytojus, 
visus savo kunigus; nedaug čia ir buvo Molėtuose, tik du. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, o tuos baltaraiščius jūs pažinojot? 
Steponas Kulbis: Iš matymo visus pažinojau, netgi pavardes kai kurių žinau. Nors aš 
buvau paauglys, ne kavalierius, tokius iš vakaruškų išvarydavo, bet mes trindavomės per 
gegužines ir meškeriot eidavom. Pažinojau iš matymo visus. Tai Didžiūnai buvo iš 
Kijelių kaimo, Umbrasai iš Bajorų kaimo, Poviliūnas nuo Palapės. Čia visi aplinkinių 
kaimų buvo subėgę. Tolimiausias buvo iš Bebrūsų kaimo Šilinskas, pasižymėjęs ypatingu 
savo žiaurumu. Tai jis sadistas, vėliau suimtas jau 1944 metais, kada užėjo Rusijos 
kariuomenė, teistas, teistas Maskvoj. Tai jam ir Lamauskui, kuris irgi pasižymėjo 
ypatingu žiaurumu, sadistiškumu, kaip vėliau pasakojo tie, kurie duobes užkasinėjo, kad 
mažus vaikus stverdavo už rankų, plėšdavo nuo motinų ir gyvus mėtė į duobę. Tai va, jie 
buvo teisiami ir sušaudyti. 
Alicija Žukauskaitė: Ar dar ką nors teisė iš tų, kurie dalyvavo? 
Steponas Kulbis: Teisė. Bet jie gavo po aštuonis metus. Atsėdėjo savo aštuonis metus, 
grįžo ir čia Molėtuose gyveno. 
Alicija Žukauskaitė: O kunigas Žvynys? 
Steponas Kulbis: Kunigas Žvynys kažkur, gal miške, buvo pasislėpęs, o gal kitoj 
parapijoj. Žinau, kad dabar miręs. Dabar. O tuo laiku kur jis slapstėsi, nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs turėjote pažįstamų, kurie, kaip jūs sakot, turėjo užkasti 
duobes ir kurie matė – tas sadistas, anas sadistas? 
Steponas Kulbis: Taip. Mano brolis. Mano brolis Jonas, jo profesija buvo batsiuvys, jis 
buvo gimęs 1906 metais, kartu su kitais amatininkais buvo mobilizuotas tų vadinamų 
baltaraiščių, ir jiems buvo aiškiai pasakyta: tai už tai, kad nė vienas molėtiškių prie tų 
baltaraiščių neprisidėjo, nė vienas nepaėmė šautuvo. Tai va, visus surinko, liepė imt 
kastuvus, liepė kasti duobes ir liepė jas užkasti. Tai štai brolis, ne tik man, visai šeimai ir 
kitiem pažįstamiem pasakojo, kas vyko tuo laiku sušaudymo metu. 
Alicija Žukauskaitė: Ir ką jis pasakojo? 
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Steponas Kulbis: Na, va, ką aš pasakoju. Kad žiauriai nurengdavo. Kitas pasipriešindavo, 
nenorėdavo į tą duobę šokt, tai šautuvo buože partrenkdavo. Motinos tuos savo vaikučius 
mažučius, žinot, kaip motinos, plėšė juos nuo motinų, varė, stumdė į tą duobę, tokiu 
nežmonišku elgesiu pasižymėjo sadizmo atžvilgiu. Na tai jis ir pasakojo, kaip šaudė, kaip 
užkasdavo, kaip vėl atvesdavo, vėl nurengdavo. O tuos rūbus tai neužkasė. Geresnius 
rūbus susirinko ir išsivežė.Ir ne tik rūbus išsivežė. Kai baigėsi šaudymas, važiavo iš 
kaimų vežimais jų tėvai gal ar giminės ir kokius geresnius daiktus iš namų pasirinko ir 
išsivežė. Taip kad žydus ne tik sušaudė, bet ir apvogė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar brolis ar kokie nors kiti buvo kviečiami į teismą kaip liudininkai? 
Steponas Kulbis: Ne, nebuvo, nes Molėtuose teismo nebuvo. Jokio čia teismo nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: O kas atsitiko su daiktais? Jūs sakot, nurengė? 
Steponas Kulbis: Ir išsidalino tarpusavyje tie, kurie šaudė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar buvo tie daiktai suvežti kur nors į vieną vietą? 
Steponas Kulbis: Buvo suvežti į sinagogą, pačią čia paskutinę sinagogą, tai va. Tai paskui 
kvietė dar šituos, kurie kasė duobes, sako, jeigu norit, pasirinkit. Brolis sako, savų 
skudurų užtenka, tai niekas ir nėjo. Tai paskui gal išmetė kur nors, ar užkasė, ar ką. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs buvote nuėjęs prie tos sinagogos, ar jūs matėte, kaip dalino 
tuos rūbus? 
Steponas Kulbis: Ne, nebuvau aš nuėjęs, nėjau, tik girdėjau kalbant, kad neva kvietė tuos, 
kurie šaudė, kad gali pasirinkti rūbų. 
Alicija Žukauskaitė: O tie daiktai, kurie liko žydų namuose, kas su jais atsitiko? 
Steponas Kulbis: Žinot, kad nežinau, negaliu pasakyt. Geresnius išsivežė, o paskui gal 
sukūreno, kur juos dės. Juk ten gero daikto nebeliko, o blogas koks daiktas, kokia 
sulūžusi kėdė kam ji reikalinga. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums teko matyti tas duobes, kuriose žydai buvo sušaudyti? 
Steponas Kulbis: Taip. Po sušaudymo rudeniop. Tais pačiais 1941 metais aš išvažiavau 
mokytis į Utenos gimnaziją. Tai prieš išvažiuojantį Utenos gimnaziją mes keli, kurie 
važiavom, sakom, einam, pažiūrėsim, kaip ten. Na, tai duobės buvo užkastos, ir nieko ten 
nebuvo, tik ant vienos duobės kažkokie grybai, panašu į grybus, augalai kažkokie augo. 
Dar aš atėjau į namus, mamai sakau, mačiau ant kapų grybai kažkokie auga, kur žydai 
sušaudyti, tai mama palingavo galvą, sako, ne prieš gera tie grybai, ne prieš gera tie 
grybai auga ant kapų. Tai va toks pokalbis įvyko. Pasui tas duobes išlygino, pradėjo 
karves ganyt, taip ir užaugo dirvonas. Dabar toj vietoj tik vienas kapas yra. Ten visų žydų 
kapai iš tų trijų duobių buvo išimti, kiek ten liko, dezinfekuoti, kaip ten vadina, skaičius 
suskaičiuota, ir vienoj duobėj palaidoti, pastatytas paminklas, ten užrašyta, kad čia 
palaidota 700 su kažkiek, dabar skaičiaus neprisimenu šito. Taip tie kapai ir dabar ten 
stovi, tik vienoj duobėj. 
Alicija Žukauskaitė: Tada, kai jūs buvote nuėjęs prie tų duobių, kokio galėjo būti pločio 
ir ilgio tos duobės? 
Steponas Kulbis: Na, kokių 30 metrų turėjo būti ilgio, o pločio kokie keturi metrai 
maždaug. Sunku iš akies taip nustatyt dabar, bet panašiai. 30x4, kažkas taip. Keletą metrų 
ten ar šen, - aš gi nematavau, va taip galėjo būt. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai varė moteris ir vaikus, ir senelius, ar jie nešėsi ką nors 
su savim, ryšuliukus kokius nors? 
Steponas Kulbis: Nieko nesinešė, jiems turbūt nedavė neštis, o gal nieko ir neturėjo. 
Jokių ryšuliukų nebuvo. Vienintelis, kuris nešėsi, tai pirmoj toj kolonoj žydų rabinas ar 
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knygą, ar tokią Torą sudėtą. Vienu žodžiu, taip prie krūtinės prispaudęs, o du žydai už 
alkūnių jį lakė. Tai aš spėju, kad tai turėjo būti šventa knyga, o ne paprasta kokia. Gal 
Bibliją nešė, gal taip kažkokią knygą. 
Alicija Žukauskaitė: Va ta pirma kolona ir kitos trys ėjo tą pačią dieną, ar skirtingas 
dienas? 
Steponas Kulbis: Ne. Tie, kuriuos į Uteną išvarė, ėjo prieš kokias keturias dienas. Jei tą 
pačią dieną varytų, tai jau jiems gal įtarimas koks būtų. O dabar vienus darban išvarė, o 
kitus jau šituos... Ne, į Uteną varė gal keturiom ar penkiom dienom ankščiau. Tik sakė, 
kad varo trim dienom, o jau praėjo keturios dienos, o jų nėra. Nė vienas nesugrįžo atgal iš 
Utenos. Tai tie jau maždaug nujautė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tie vyrai nešėsi ką nors su savim? 
Steponas Kulbis: Pirmieji? Jie gi nešėsi maišus. Maisto atsargas, rankšluostį gal liepė 
įdėt, muilo; trim dienom savo reikmėm. Dar vienas žydelis, toks pojaunis, netoli mūsų 
gyveno, tą pačią dieną atbėgo pas brolį atsisveikinti užsidėjęs naują tokį kostiumą gerą. 
Tai brolis sako, ko prie darbo tokį kostiumą gerą užsidėjai? Ai, sako, ponas Jonai, jeigu 
liksiu gyvas, tai kitą nusipirksiu. O jeigu neliksiu gyvas, tai kam man tas geras 
kostiumas? Tai va, toks dar pokalbis tarp jų įvyko. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt, kad jūs matėt lengvą mašiną, kurioje buvo vokiečiai. 
Steponas Kulbis: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Ir jūs matėt tuos vokiečius? 
Steponas Kulbis: Taip, keturi, atrodo, vokietukai. Daugiausia buvo balti antpečiai. Tada 
aš nesupratau, ką jie reiškia, dabar tik galiu suprast, kai vokiečių mačiau įvairių. Tai buvo 
karininkai. Balti pinti antpečiai, bet koks jų laipsnis buvo, sunku pasakyt. Tik viena, kai 
dabar pagalvoju, kad daugiausia ant jų žalių kepurių buvo juodi lankai, tai turėjo būti 
esesininkai. Taip spėju, nors teigt negaliu. Tiek metų prabėgo, bet uniforma buvo žalia. 
Gestapas turėjo juodą uniformą, o jų uniforma buvo žalia. Esesininkai irgi turėjo žalią 
uniformą. Reikėjo žiūrėt į jų atlapus, bet kur ten per tokį atstumą pamatysi, kokie ženklai. 
Alicija Žukauskaitė: Ir ta mašinėlė atvažiavo į Molėtus ir sustojo? 
Steponas Kulbis: Į Molėtus atvažiavo, čia pabuvo kiek laiko ir nuvažiavo prie tų duobių 
su jais visais. Jie savo pareigą atliko. Klausiau brolio, ką gi jie darė? Jie fotografavo, su 
aparatėliais lakstė kažkokiais, jie nešaudė. O paskui atsisėdo ir išvažiavo, kai viskas buvo 
baigta. Tai jie fotografavo arba filmavo. Jiems propagandai reikalinga buvo, kaip ir 
dabar, - viską gi darė lietuviai, prie ko čia mes, vokiečiai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip jie nuvažiavo prie tų duobių? 
Steponas Kulbis: Kaip nuvažiavo, mačiau, o kaip išvažiavo nuo tų duobių, nemačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie nuvažiavo pirmiau, negu tos kolonos nuėjo? 
Steponas Kulbis: Ne, po tos kolonos, kada pirma nuėjo, jie beveik su ta kolona 
nuvažiavo, aplenkė. Jie buvo nuo pat pradžių šaudymo iki pat pabaigos šaudymo. Kai 
paskutinius sušaudė, tai jie tada nuvažiavo į Uteną. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip baltaraiščiai grįžo iš šaudymo vietos? 
Steponas Kulbis: Ne, nemačiau. Paskutinę koloną nuvarė, grįžau į namus. Čia ant 
suoliuko sėdėjo mama, tėtis buvo, seserys dar buvo, ir girdėjom tuos šūvius paskutinius. 
Ir paskui po geros valandos grįžo brolis su kastuvu ant peties. Sako, viskas. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip parvežė žydų rūbus, ar matėt? 
Steponas Kulbis: Ne, nemačiau. Kaip vežė ir kas vežė, šito tai nemačiau. 
Alicija Žukauskaitė: O gal garsas koks buvo, kai vežė? 
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Steponas Kulbis: Matot, gatvės buvo brukuotos. Žinot, kas yra brukas? Išgrįsta 
akmenimis apvaliais. Tai kai važiuoja vežimas, tai ir darda. Tai kas arkliais važiavo, tai 
visą laiką dardėjo. Kai daiktus vežė, visą laiką dundėjo tas keliukas. 
Alicija Žukauskaitė: Tai vežė dieną, ar vežė naktį? 
Steponas Kulbis: Dieną vežė. Mes miegot nuėjom, jau sutemę buvo, irgi dar dardėjo. Per 
vieną kartą tų daiktų neišveši vežime. Gal pusę nakties dardėjo vežimai, kol išvežė, ką 
rado geresnio. 
Alicija Žukauskaitė: Ar po tos egzekucijos liko kas nors iš Molėtų žydų gyvų? 
Steponas Kulbis: Žinau, kad liko tik vienas, bet jų galėjo būti ir daugiau pabėgusių. 
Abraomas Vaibradas, su kuriuo aš mokiausi, jis spėjo pasitraukti. Gal ir daugiau spėjo 
pasitraukti. Besitraukdama rusų kariuomenė, kuri vežė savo šeimas pirmomis karo 
dienomis, mašinėlės buvo tiesiog sausakimšai prikimštos, jie kitų neimdavo jokiu būdu. 
Jis išvažiavo atsitiktinumo dėka. Jo motina kepė bandeles, turėjo tokią nedidelę 
krautuvėlę, ten galima buvo tų bandelių nusipirkti išgalima buvo su arbatos stikline, su 
pieno stikline tą bandelę suvalgyti čia pat, šviežią skanią bandelę. Viena mašina prie jų 
namų ir sugedo. Kol šoferiai krapštėsi, tai jo motina, tėvo neturėjo, tėvas buvo ankščiau 
miręs, išlėkė ir prašė – paimkit mano sūnų, paimkit Abramą, vienturtį sūnų. Jis turėjo tik 
seserį. Tie ne ir ne. Tai ji viską, ką turėjo, bandeles, pieną, arbatą nešė, davė tų rusų 
karininkų šeimoms, maitino juos vien už tai, kad paimtų sūnų. Ant galo paėmė, tik jokio 
daikto, - mažutis portfeliukas, ir daugiau nieko. Taip stačiom išvažiavo. Tai dabar jis 
gyvena Izraelyje. Susirašinėja su tokiu Vytautu Petrausku, jie kartu ėjo į mokyklą. Jis 
buvo labai žymus žmogus, tas Petrauskas, jis buvo Mokslų akademijos mokslinių darbų 
redaktorius. O mes su tuo Petrausku irgi susirašinėjom iki dabartinių laikų. Petrauskas 
susirašinėja su Vaibranu, per Petrauską aš jam perduodu linkėjimus, o jis per Petrauską. 
Va taip ryšius ir palaikom. Gyvena labai gerai, vaikai mokosi aukštosiose mokyklose, 
koledžuose. Jo žmona mirė Vilniuje, iš pradžių jis čia gyveno, kai karas baigėsi 
atvažiavo. Du vaikus turėjo. Paskui žmona mirė. Kai čia pasidarė tas vajus, kėlėsi į 
Izraelį, jis ir išvažiavo. O žydų religija neleidžia ilgai senberniaut be žmonos. Jų ten 
bendruomenės taryba supiršo jį su kita našle, žyde iš Lenkijos, kuri vyro neturėjo, bet du 
vaikus turėjo. Labai turtinga. Jo du vaikai, jos du vaikai. Buvo dar vieną kartą į Molėtus 
atvažiavę, į kapus buvo nuėję. Ankščiau kiekvienais metais atvažiuodavo. Dabar jau 
amžius ne tas, ir atvažiuot sunku, bet dar kol kas gyvas, Izraelyje gyvena. Abraamas 
Vaibranas. Abromas, gal tiksliau. O mes tai Abramka, Abramka. 
Alicija Žukauskaitė: Grįžkim prie tų plėšimų. Jūs sakėt, kad išsidalino, kad žydus apvogė. 
Sakykit, ar buvo, kaip sakoma, plika akim matyt, kad kai kurie žmonės praturtėjo, kitaip 
pradėjo gyvent? 
Steponas Kulbis: Ne, ko nemačiau, tai nemačiau. Aš iš namų nėjau žiūrėt, kaip jie neša, 
kas krausto, bet faktas tai yra, kad jie vogė ir vežė. Beje, kaip ir prie to pačio sušaudymo. 
Klausia, ar tu matei? Ne, nemačiau, nors žinau. Gali sakyt mačiau, jei aš būčiau prie 
duobės. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip suvarė žydus į sinagogą? 
Steponas Kulbis: Į getą? 
Alicija Žukauskaitė: Į getą. 
Steponas Kulbis: Visi matė. Žydai gyveno Kauno gatvėj. Kiek čia man iki tos Kauno 
gatvės, penkiolika metrų nuo mano namo? Tuo laiku medžių jokių nebuvo, ant suoliuko 
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sėdėdavom, ir matėm, visi matėm. Kaip rėkdami ėjo, jie gi ne patylom kalbėjo, jie gi 
šūkavo visą laiką. Girdėjosi viskas, kaip varė juos į tas sinagogas visas. 
Alicija Žukauskaitė: Tai juos varė kas? 
Steponas Kulbis: Tie patys baltaraiščiai, kitų gi žmonių nebuvo, baltaraiščiai varė. 
Alicija Žukauskaitė: Tai kiek dienų truko tas rinkimas, tas varymas? 
Steponas Kulbis: Na, ne daugiau kaip savaitę. 
Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia juos suvarė į sinagogą... 
Steponas Kulbis: Pirmiausia juos suvarė į getą, į tą gatvelę, į namus kiek ten tilpo. Kas 
netilpo namuose, į sinagogą. Ten pabuvo kokią savaitę, ir tada visus išrinko iš namų ir 
suvarė tik į sinagogas. Juos sukišo, įsivaizduojate? Be maisto, be vandens. Gal ir 
pasiėmė, ką turėjo. Ir iš sinagogos neišleisdavo atlikti gamtinių reikalų. Ir taip buvo 
kokias tris keturias dienas, kol pradėjo vesti šaudyti. Įsivaizduojate, kokia padėtis tada toj 
sinagogoj? Maži vaiki, moterys, seni vyrai vienoje vietoje visi. 
Alicija Žukauskaitė: Ar juos saugojo ten kas nors? 
Steponas Kulbis: Tie patys saugojo, kaip gi, tie patys pasiskirstę. Tie baltaraiščiai ir 
saugojo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai aš suprantu, kad buvo du varymai. Vienas varymas buvo į getą, 
o kitas varymas buvo iš geto į sinagogą. Kurį varymą iš tų jums teko matyti? 
Steponas Kulbis: Kaip varė į sinagogas. Nes čia koks čia varymas, su ryšuliais sukišo į tą 
gatvę, eik, gyvenk kur nori pas draugus, pažįstamus. Čia toks ne varymas, bet irgi per 
jėgą, bet nepanaudojant jėgos jokios. Imk daiktus... O ką gi tu paimsi? Tai ryšulį kokį 
susirinkdavo, drabužį, maistą ir eidavo ant kupros susidėję. O į sinagogą jau nieko 
neleido pasiimt, kai varė iš geto į sinagogą. 
Alicija Žukauskaitė: Jie ėjo be ryšulių. 
Steponas Kulbis: Be ryšulių. 
Alicija Žukauskaitė: O ar buvo koks nors stumdymas, mušimas ar koks kitoks smurtas? 
Steponas Kulbis: Nepastebėjau, kad juos ten daužytų, tik riksmas buvo. Juos gi ne žydais 
vadino, o parcha. „Eik, parcha, greičiau, ko tu kojų čia nepavelki?“, pridėdavo dar 
triaukštį matą/keiksmažodį. Ir varant prie duobių, kad čia būtų gatvėj, ar šautuvo buožėm 
daužytų, nesimatė šito. Labai daug žmonių matė, gal susilaikė dėlto. 
Alicija Žukauskaitė: O ką žmonės kalbėjo, kai suvarė į sinagogą? 
Steponas Kulbis: Kalbėjo žmonės, kad rinks stipresnius, varys darban. Va toks buvo 
paskleistas pasakymas. Suvarė, dabar bus geriau išrinkt, varys darban. Stipresnius toliau, 
o silpnesnius čia Molėtų gatves šluot. Va šitaip kalbėjo. Niekas nekalbėjo, kad juos gali 
čia sušaudyti. 
Alicija Žukauskaitė: O ar galėjo kas nors išeiti iš tos sinagogos kaip nors? 
Steponas Kulbis: Gal ir galėjo vienas kitas pabėgti, gal ta sargyba nusnūsdavo kartais. 
Bet kur gi bėgs? 
Alicija Žukauskaitė: Tuo laiku jūs jau buvote geras paauglys, beveik vyras... 
Steponas Kulbis: Na taip, 16 metų, pusbernis. 
Alicija Žukauskaitė: Ar yra tekę pastebėti, kad tie baltaraiščiai būtų girti? 
Steponas Kulbis: Taip. Jų buveinė, štabas kartu buvo progimnazijoje. Nuo mano namų 20 
metrų, nuo mano, kur aš gyvenau, ir tų pastatų nebuvo. Kad jie kur gertų, tai aš 
asmeniškai nemačiau, su jais ir negėriau, bet atskirti išgėrusio žmogaus kalbą ir 
neišgėrusio žmogaus kalbą, aš manau, kiekvienas atskiria. Kaip jie ten tarpusavy 
kalbėdavosi, šimurliodavosi ir keikdavosi, reiškia, buvo išgėrę, ypatingai vakarais tie, 
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kurie likdavo. Na, o ką gi jie veiks logiškai pagalvojus? Atsinešdavo samagono ir 
gerdavo. Kiek jie ten gerdavo, bet buvo. Po to, kai sušaudė žydus, orgija vyko. Riksmas, 
klyksmas, staugimas tų girtų visų. Čia gi girdėjosi viskas. Reiškia, gėrė, kaip tai negėrė. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs tą staugimą girdėjote sekančią naktį po sušaudymo? 
Steponas Kulbis: Po sušaudymo. Juk sušaudė palyginus labai anksti, dar saulė buvo, dar 
šviesu buvo. O paskui pradėjo gert. O po to sušaudymo, po dienos jų čia ir neliko, niekam 
nereikalingi buvo. Reikalingi buvo, kol žydai čia buvo, kol juos sušaudė, o paskui 
išsiskirstė namo kiekvienas. 
Alicija Žukauskaitė: Padarykim dabar pertrauką. 
Steponas Kulbis: Gerai. 
Alicija Žukauskaitė: Norėjau jūsų paklausti, ar patys žydai ir žydų namai, ar jie buvo kaip 
nors paženklinti? 
Steponas Kulbis: Taip. Kai tik juos suvarė į tą taip vadinamą getą... Nors kai kurie ir 
ankščiau, kai tik vokiečiai užėjo, ant kiekvieno žydo namo buvo užrašyta Juden. Kaip 
dabar atsimenu. Baltais dažais. Žodis Juden. 
Alicija Žukauskaitė: Ar matėt, kaip rašė? 
Steponas Kulbis: Taip. Vienas žydas, jo profesija, turbūt, buvo dažytojas, su teptuku, su 
baltais dažais ant kiekvieno žydų namo užrašė tą žodį Juden. Kaip gi nematysi, kadangi 
tuo laiku dar visi vaikščiojom po Molėtų miestelį, ir pagrindiniai jų namai centrinėse 
gatvėse buvo žydų daugumoj. 
Alicija Žukauskaitė: Tai šitą rašė žydas dažytojas? 
Steponas Kulbis: Taip, žydas dažytojas. Jis, kaip vadindavo, maliorius. 
Alicija Žukauskaitė: Gal vardą prisimenate to malioriaus? 
Steponas Kulbis: Ne, neprisimenu, bet jis buvo, jis rašė tuos žodžius. Ir kiekvienas žydas 
turėdavo nešioti geltoną žvaigždę. Mačiau, kaip nešiojo antkrūtinis pasikabinę geltoną 
šešiakampę žvaigždę iš geltonos medžiagos. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt, kad pirmas žmogus, kuris vedė koloną, tai buvo rabinas. 
Reiškia, rabinas pirmas nuėjo prie to kapo. 
Steponas Kulbis: Taip. Anot brolio pasakojimo, kai atėjo ta visa kolona, rabinas kreipėsi 
maždaug tokiais žodžiais, kad čia Mesijo valia ir priešintis nėra ko. Likimas toks, kad 
Aukščiausias norėjo, kad mes žūtume. Ir todėl nesipriešinkit, geruoju priimkit tą dievo 
valią. Tokiais žodžiais kreipėsi į juos ir pats pirmutinis, prisispaudęs tą seną Torą, 
nusimetęs viršutinius drabužius, kaip reikalavo, įšoko į duobę. Va taip. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums yra tekę matyti kokių nors pavienių, atskirų smurto atvejų 
prieš žydus? 
Steponas Kulbis: Ne, asmeniškai aš nemačiau, bet girdėjau, kad buvo kažkas tokio. Kad 
tuos, kurie nenorėjo patys šokt į duobę, šautuvų buožėm vertė juos tenai, stumdė. Va, tik 
iš nuogirdų girdėjau, bet aš asmeniškai nemačiau, kadangi nebuvau tenai. 
Alicija Žukauskaitė: Po to, kai žydai buvo sušaudyti, ar buvo pasislėpusių žydų? 
Steponas Kulbis: Taip, turbūt buvo pasislėpusių, nes po kelių dienų, po dienos ar po 
kitos, keli baltaraiščiai priekyje su tuo sadistu Šilinsku, baltaraiščiu, vedė tris žydus. Bet 
aš mačiau tik iš toliau. Ir riksmas dar girdėjosi šitų baltaraiščių. Spėju, kad jie buvo jau 
girti. Jie rado juos pasislėpusiu turbūt kur nors, nuvedė prie duobės ir rėkia: atiduokit 
brangenybes. Va, toks riksmas, spiegiantis toks riksmas nuo duobės net čia girdėjosi 
pučiant palankiam vėjui. Na, ir juos tuos tris ten nušovė.  
Alicija Žukauskaitė: Ar girdėjot šūvius? 
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Steponas Kulbis: Taip, nes ta trečia duobė (dvi jau buvo pilnos, trečia iki pusės), tai ten 
likusius ir šaudė, bet tik tuos tris rado tuomet. Nes kiti, - toks gydytojas Perka, sako, kad 
Giedraičiuose sušaudė jį su žmona ir mažu vaiku. 
Alicija Žukauskaitė: O kas buvo tie trys paskutiniai? 
Steponas Kulbis: Žinot, kad iš toli sunku pasakyt. 
Alicija Žukauskaitė: Ten buvo vyrai ar moterys? 
Steponas Kulbis: Vyrai. Trys vyrai, jau pagyvenę žydai, greičiausiai amatininkai arba 
smulkūs prekybininkai, kurie su vežimais važinėdavo ir prekiaudavo. Kaip juos tuo laiku 
vadino, kromelninkai. 
Alicija Žukauskaitė: Per mūsų praėjusį susitikimą jūs užsiminėt, kad buvo toks bjaurus 
gandas, kad buvo iš geto paimtos jaunos merginos? 
Steponas Kulbis: Taip. Mano seserys už mane vyresnės buvo, jau panelės buvo, ir čia 
atlėkdavo draugės, Šilinskaitės tokios, Bučinskaitės tokios, pasišnekėt. Jos ir kalbėjo. 
Bučinskaitės nepertoliausiai nuo to geto gyveno. Sako, atsirinko gražias žydelkaites, liepė 
pasiimti skudurus, plauti, valyti jų buveines. Sako, ne buveinei varė, o pasilinksminimui, 
visas pasiėmė žydelkaites. Tai va, tokios kalbos. Tai iš piršto turbūt neišlaužė tos 
merginos? 
Alicija Žukauskaitė: Ačiū už pasakojimą. 
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