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Alicija Žukauskaitė: Labą dieną. Pirmiausia norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte: koks 
jūsų vardas ir pavardė. 
Emilija Kaulakienė: Aš esu Emilija Kaulakienė. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais gimusi? 
Emilija Kaulakienė: 1923. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur? 
Emilija Kaulakienė: Zarasų rajone, Zavičiūnų kaime, tada buvo Antalieptės apylinkė. Ir 
aš ten gimiau ir užaugau. 
Alicija Žukauskaitė: Aišku. Mes su jumis buvome susitikę prieš keletą mėnesių, ir jūs 
mums pasakojote prisiminimus apie karo metą. Ir mes dabar sugrįžome tam, kad 
užrašytume jūsų prisiminimus. Aš suprantu, kad jūsų Zavičiūnai, kaip jūs sakėt, buvo 
netoli Antalieptės. 
Emilija Kaulakienė: Netoli, 4 km. Visada eidavom į bažnyčią pėsti į Antalieptę. Arba į 
parduotuvę. Nebūdavo parduotuvių. Čia gi kaime nebuvo, tai eidavom nusipirkt ką nors į 
Antalieptę. Arba dar į Dusetas 10km. 
Alicija Žukauskaitė: O kas laikė Antalieptėje parduotuves? 
Emilija Kaulakienė: Daugiausia žydų tautybės žmonės, žydų. Daug ten gyveno labai 
žydų tautybės. Ten vienas kitas lietuvis, bet daugiausia žydai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs juos pažinojote? 
Emilija Kaulakienė: Man... tada buvau jauna, aš gi nedraugavau... Pažinojau. Pažinojau... 
Alicija Žukauskaitė: Gal pavardes prisimenate kokias? 
Emilija Kaulakienė: Kad ne, neprisiminsiu, neprisiminsiu. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, prašau, kas atsitiko su tais žydais, kai prasidėjo karas? 
Emilija Kaulakienė: Nieko neatsitiko, gyveno, ir viskas. O kas atsitiks? Tiktai keitėsi, - 
tai užėmė Rusija, tai paskiau užėmė Vokietija. 
Alicija Žukauskaitė: O kai atėjo vokiečiai, ar pasikeitė kaip nors žydų gyvenimas? 
Emilija Kaulakienė: Na, aš nežinau, dėl ko juos šaudyt sugalvojo, kas jiems nepatiko, aš 
nežinau, neturiu supratimo. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinot, kad sugalvojo šaudyt, jūs matėt? 
Emilija Kaulakienė: Taigi sakė, sakė, aš nemačiau, aš kaime buvau. Aš buvau visiškai 
jauna. 
Alicija Žukauskaitė: Na, ir ką sakė? Kas sakė? 
Emilija Kaulakienė: Žmonės šnekėjo. Sako, atėjo vokiečiai ir šaudys žydus. 
Alicija Žukauskaitė: Sakė šaudys žydus.Ir kas toliau? 
Emilija Kaulakienė: Mums baisu buvo, baisus žiaurumas. Na, ir... Atėjo vieną dieną ir 
mano pusbrolį paėmė. Jis matyt sutiko. Davė jam šautuvą, ir jis eidavo, pusbrolis. 
Alicija Žukauskaitė: Kur jis gyveno, tas jūsų pusbrolis? 
Emilija Kaulakienė: Kaimynai... Mano tėvas ir jo tėvas – broliai, o mes pusbroliai. 
Alicija Žukauskaitė: O koks vardas ir pavardė buvo to pusbrolio? 
Emilija Kaulakienė: Urbonas. 
Alicija Žukauskaitė: O vardas? 
Emilija Kaulakienė: Algirdas. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs jį matydavote su šautuvu? 
Emilija Kaulakienė: Ateidavo į namus ir eidavo į Antalieptę su šautuvu. 
Alicija Žukauskaitė: Ar dažnai eidavo? 
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Emilija Kaulakienė: Kad aš neatsimenu. Ar kasdien eidavo, ar ne kasdien, kur aš dabar 
atsiminsiu. Bet eidavo, matydavom, į Antalieptę. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tas jūsų pusbrolis pasakojo, kur jis eina ir ką jis daro? 
Emilija Kaulakienė: Sakė, kad šaudys žydus. Mes tai išsigandom, bijojom, kaip gi 
šitaip... Kodėl jisai sutiko tą daryt? Gal ten kažkokie vokiečių vadai ten buvo, viršininkai, 
kariuomenė, kariškiai vokiečiai, kariška uniforma buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs girdėjot, kaip šaudė, tuos šūvius ar girdėjot? 
Emilija Kaulakienė: Girdėjos tą dieną, kai šaudė. Girdėjosi labai daug šūvių buvo. 
Antalieptė 4 km, - ne taip toli. Girdėjosi. Vieną dieną. Per vieną dieną visus turbūt ir 
iššaudė, aš nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko jūs girdėjote tuos šūvius? 
Emilija Kaulakienė: Po pietų prasidėjo, o kiek laiko, nežinau, negaliu pasakyt. Ar 
valandą, ar dvi, ar tris valandas, nežinau. Šitiek laiko praėjo, ką gali žinot. Mes labai 
bijojom visi. Sako, iššaudys žydus, tada iš mus sušaudys. Tai buvo mintis. 
Alicija Žukauskaitė: Ar pasakojo tas jūsų pusbrolis ką nors po to? Kaip jie šaudė, kaip ten 
viskas atrodė? 
Emilija Kaulakienė: Pasakojo, kad visus paėmė žydus iš namų ir sakė pasiimt kastuvus 
visiem, visus pulku nuvarė su šautuvais aplink į mišką tenai prie Antalieptės, kažkoks 
miškas didelis; į tą mišką. Jie labai triukšmavo, verkė, bijojo labai žydai. Liepė išsikasti 
jiems duobę. Visi kasė su kastuvais, išsikasė duobę didžiulę. Ir tada juos sustatė prie 
duobės, - tai pasakojo pusbrolis, kad sustatė aplink ir tada šaudė. Ir krito visi į duobę 
iškastą.  
AlicijaŽukauskaitė: Ir dar ką pasakojo? 
Emilija Kaulakienė: Na, ir sukrito į duobę, ir tada užkast reikėjo. O kas užkasė, tai 
nežinau. Jų gi nebuvo, turbūt, kiti žmonės kokie užkasė. Jie gi patys negalėjo užsikast... 
Aš gi nebuvau, nežinau. Šito tai jau nepasakojo, kas ten juos užkasė. Gal kiti kokie kasė? 
Kokie ten žmonės kasė. Nežinau.  
Alicija Žukauskaitė: Ką dar pusbrolis pasakojo apie tą šaudymą? 
Emilija Kaulakienė: Prieš šaudymą... žydai prašė žmones, pasakojo iš kito krašto 
Antalieptės, kad vaikus paimtų, išgelbėtų, kad vaikų nenušautų. Aš nežinau, buvo taip ar 
ne, bet girdėjau, kad taip žmonės šnekėjo. Sako, labai verkė jaunos moterys ir vyrai. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ar paėmė tuos vaikus kas nors? 
Emilija Kaulakienė: Ot, nežinau. Mūsų kaime tai neprašė, toliau tenai, arčiau Antalieptės, 
kiti kaimai. Nebeprisimenu, kokie ir kaimai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tas jūsų pusbrolis sakė „aš irgi šaudžiau“? Apie save ar sakė? 
Emilija Kaulakienė: Nežinau, su šautuvu buvo, kas jį žino, ar šaudė, ar ne. Nesakė, ar 
šaudė, ar ne. O kaip jūs galvojote kaime tada? Ar jūs galvojote, kad jis irgi šaudė?  
Emilija Kaulakienė: Galvojom, kad jeigu ten ėjo su šautuvu, tai galvojom, kad šaudė. Tai 
ko ten eit? Ko ten eit su šautuvu? Nežinau, nežinau...  
Alicija Žukauskaitė: O sakykit... Kituose miesteliuose būdavo atsitikimų, kad ne visus 
nušauna; kitą sykį ir gyvus į teduobę sumeta. Ar pas jus buvo kalbos kokios nors apie tai? 
Emilija Kaulakienė: Nežinau nieko. Gal ir ne visus... Nežinau, negaliu pasakyt. 
Alicija Žukauskaitė: Kai mes buvom susitikę, jūs sakėt, kad pusbrolis minėjo, kad ten 
žemė kilnojosi? Ar teisybė? 
Emilija Kaulakienė: Sakė šitą, sakė, kad kai užkasė, tai žemė judėjo. Judėjo žemė. O kas 
ten užkasė? Nežinau, nedalyvavau, aš tik ką pasakė. Sakė, ale žemė kylojosi. Sakė. 
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Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip jis sugrįžo po to šaudymo? 
Emilija Kaulakienė: Nemačiau. Tą dieną tai nemačiau, bet paskiau po kiek laiko mačiau, 
vaikščiojo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jis tuo laiku, kai buvo su šautuvu, ar jis buvo su uniforma, ar jis 
buvo paprastai apsirengęs? 
Emilija Kaulakienė: Paprastai, jokia uniforma. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jis turėjo ant savęs kokį ženklą? 
Emilija Kaulakienė: Nežinau, aš prie jo nebuvau priėjus, nieko nežinau. Tik matydavau, 
kaip su šautuvu eina į Antalieptę, užsidėjęs ant peties. 
Alicija Žukauskaitė: Na, o kai jis pasakojo ar pasakodavo, kaip jie šaudė, ar jūs pati 
girdėjote jo paties pasakojimus, kaip jis pats pasakojo? 
Emilija Kaulakienė: Žmonės taip šnekėjo... 
Alicija Žukauskaitė: O jūs pati ar girdėjote jo pasakojimus? 
Emilija Kaulakienė: Pati negirdėjau. Aš su juo nešnekėjau, aš jo bijojau. Man jis baisus. 
Nešnekėjau. Nors ir pusbrolis, man jis baisus buvo labai. Vengiau aš jo. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip jis tiems žmonėm pasakojo? Jam patiko pasakoti tokius 
dalykus? Jis neslėpė? 
Emilija Kaulakienė: Jis pasakojo. Kas gal paklausdavo, aš nežinau. Aš tokia tema su juo 
nešnekėjau. 
Alicija Žukauskaitė: O kur paskui dingo žydų turtas? 
Emilija Kaulakienė: Sako, kad išsivežė. Išvežiojo. 
Alicija Žukauskaitė: Na, o tas jūsų pusbrolis ar vežė ką nors? 
Emilija Kaulakienė: Vežė... Tėvai vežė iš Antalieptės tada prisikrovę vežimus. 
Alicija Žukauskaitė: Kieno tėvai, jo tėvai? 
Emilija Kaulakienė: Jo tėvai. Nuvažiavo į Antalieptę, sukrovė. Tenai kėdės, stalai... Aš 
nemačiau, nežiūrėjau. 
Alicija Žukauskaitė: Bet jūs matėt, kad parsivežė? 
Emilija Kaulakienė: Mačiau, aš pati mačiau. Mama man parodė, sako, va, žiūrėk, kad 
veža. Sako, matai, kas darosi. Mama man parodė... 
Alicija Žukauskaitė: Tai jie paskui naudojosi tais daiktais ar juos pardavinėjo, kaip ten 
buvo? 
Emilija Kaulakienė: Nežinau šito dalyko, ar pardavinėjo, ar naudojosi, - aš nenueidavau 
pas juos. Ten visi visi vyrai, o mes mergaitės buvom. O jis turėjo keturis sūnus. 
Keturisūnai. O mano šeima buvo dvi seserys ir brolis. 
Alicija Žukauskaitė: Tai tie keturi sūnai - ar čia buvo Algirdo sūnai, ar broliai? 
Emilija Kaulakienė: Broliai. 
AlicijaŽukauskaitė: A, tai jis buvo vienas iš tų keturių? 
Emilija Kaulakienė: Vienas iš tų keturių. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip žmonės jį vadindavo, kaip žmonės apie įkalbėjo? 
Emilija Kaulakienė: Bijodavo. Būdavo, pasišneka, sako, žydamušys, va. Žydamušys. 
Šitaip sakydavo. Bijodavo šnekėt žmonės, nesakydavo nieko. 
Alicija Žukauskaitė: O daugiau žmonių iš jūsų kaimo ar važiavo pasiimti daiktų? 
Emilija Kaulakienė: Ne, niekas niekas. Nemačiau. 
Alicija Žukauskaitė: O pačioje Antalieptėje po to šaudymo ar liko nors vienas žydas? 
Emilija Kaulakienė: Nežinau, nežinau... Gal ir liko kur nors. Gal pabėgo kur nors, ką gali 
žinoti, aš gi nežinau. 
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Alicija Žukauskaitė: Bet jūs nematėt daugiau žydų? 
Emilija Kaulakienė: Nemačiau. Paskui po šaudymo gal už dviejų mėnesių į bažnyčią 
ėjom, - nematėm, tuščia visur buvo. Į pamaldas ėjom. 
Alicija Žukauskaitė: Kai jūs ėjote į pamaldas? 
Emilija Kaulakienė: Mes nueidavom kiekvieną sekmadienį, bet tada, kai buvo šitie 
šaudymai, viskas, niekas nėjo, bijojo į Antalieptę eit. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar kunigas klebonas kaip nors komentavo tą atsitikimą? 
Emilija Kaulakienė: Ne, nežinau... Nesakė. Nenorėjo sakyt, turbūt, bijojo. Ką gali žinot, 
ką padarys tie vokiečiai. Sugalvos ir iššaudys. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, koks likimas to Urbono? 
Emilija Kaulakienė: Dingo ir dingo. Išvažiavo. Jo brolis vienas išvažiavo į Australiją. 
Baigė universitetą ir išvažiavo į Australiją, antras – į Rusiją, ten gyveno ir negrįžo. O 
šitas kur dingo, tai nežinia. Lietuvoj, sako, kažkur gyvena. Negi ieškojo niekas, kas ten 
ieškos, kur jis gyvena. Bet dabar sakė jau seniai, nėra jo gyvųjų tarpe, ar jis mirė, ar jis 
žuvo. Nežinau. Nėra. Niekas nežino. Sako, kad nėra gyvųjų tarpe. Nežinau.  
Alicija Žukauskaitė: Gal prisimenate, kuriais metais tai atsitiko? 
Emilija Kaulakienė: Va šito tai negaliu pasakyt. Kai vokiečių kariuomenė užėmė. Rusai 
pabėgo, rusų kariuomenė, o užėmė vokiečių. Aš negaliu pasakyt, kelintais metais, aš 
dabar nežinau. Ankščiau gal ir žinojau, bet dabar nieko neatsimenu. 
Alicija Žukauskaitė: O gal prisimenat, kokiu metų laiku tai buvo? Ar tai buvo vasara, ar... 
Emilija Kaulakienė: Vasara, šitą tai žinau, - vasara. Buvo vasara, sniego nebuvo. Šitą tai 
prisimenu... 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jūs girdėjot tokį žodį tais laikais, kaip baltaraištis? 
Emilija Kaulakienė: Baltaraištis? Šnekėjo, o kas tas baltaraištis, aš nežinau. Kas tie 
baltaraiščiai? Girdėjau, girdėjau, bet nežinau, ką tai reiškia. 
Alicija Žukauskaitė: Padarykime pertrauką. (...) Sakykit, o kiti kaimo vyrai dalyvavo, 
vaikščiojo sušautuvais, ar tik tas vienas pusbrolis? 
Emilija Kaulakienė: Tik pas pusbrolį mačiau, daugiau nemačiau su šautuvais 
vaikščiojančių. 
Alicija Žukauskaitė: O kokio amžiaus ji tuo metu buvo? Kiek jam buvo metų? 
Emilija Kaulakienė: Jisai mano metų buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jam tada galėjo būti kiek? Aštuoniolika? Aštuoniolika, ne 
daugiau. Ar septyniolika, ar aštuoniolika... 
Alicija Žukauskaitė: Aš suprantu, kad jūsų tėvas ir jo tėvas buvo broliai, teisingai? 
Emilija Kaulakienė: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: O daugiau giminėj buvo brolių, seserų? Ar tik jiedu du buvo? 
Emilija Kaulakienė: Buvo seserys. Abi nevedę. Viena gyveno Dusetose, o kita gyveno 
Antalieptėj. Pas vaistininką. 
Alicija Žukauskaitė: Tai aš suprantu, kad jūsų šeima nebendravo su to pusbrolio šeima. 
Emilija Kaulakienė: Ne, ne. 
Alicija Žukauskaitė: O tos seserys bendravo su to brolio šeima? 
Emilija Kaulakienė: Viena, kuri  gyveno Antalieptėje, bendravo, o ta, kuri gyveno 
Dusetose, tai su mumis bendravo. Ten pasiskirstę, viena pas vieną brolį, kita pas kitą 
brolį. 
Alicija Žukauskaitė: Toks grynai žmogiškas klausimas. Jūsų šeimoje, ką jūs jautėt, ar 
jums buvo, pavyzdžiui, gėda, kad jis taip daro? Ar buvo nesvarbu? 
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Emilija Kaulakienė: Buvo gėda ir baisu, labai baisu. Ir už tai mes su jais visiškai 
nebebuvom, kad labai baisu... Dar kai parsivežė kokių ten ryzų ar kokių daiktų vežimą, 
tai dar baisiau. Sūnus uždirbo, atsieit. Oj, Dieve, kaip baisu... 
Alicija Žukauskaitė: Ačiū jums labai už prisiminimus. 
Emilija Kaulakienė: Viskas? Tai kad aš nieko nepasakiau. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs labai daug pasakėt, ačiū.  
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