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Juozas Veršyla 
 
Saulius Beržinis: Mes... Čia gi kokie šeši kilometrai yra?  
Juozas Veršyla: Nu ne, mažiau. Keturi. 
SB: O jau pavasarį rudenį tai pėsti eidavote? 
JV: Jo. 
SB: Tai, ponas Juozai, pirmiausia mes paprašysime, kad jūs pasakytumėte 
savo vardą, pavardę, kada jūs esate gimęs, gimimo dieną, mėnesį ir metus. 
Ir kur gimėte, gerai? Pasakykite. 
JV: Nu, aš gimęs čia. O ką jūs norėjote? 
SB: Kaip čia vadinasi šita vieta? 
JV: Raisteliai. Raisteliai. Aš, Veršyla Juozas, Stasio, gimęs dvidešimt 
ketvirtų metų. Nu ką toliau? 
SB: Kokį mėnesį, kokią dieną? 
JV: Dešimtą sausio. 
SB: Dabar Raisteliai - tai kam čia priklauso, koks čia rajonas? 
JV: Dabar... Čia buvo rajonas, o dabar miestas. Dabar miestas.  
SB: O prie lenkų tai kaip čia skaitėsi? Pagal lenkų administraciją kaip 
tai vadinosi? 
JV: Raisteliai. 
SB: Raistelių kaimas. 
JV: Raistelių kaimas.  
SB: Dabar, ponas Juozai, truputį papasakokite apie savo šeimą.  
JV: Nu ką, tėvas... Tėvas motina buvo. Nu ką jums pasakyti? Dirbom ir  
čia visą... nu, visą laiką čia buvom. Čia dirbom, ūkį turėjom. Nu ką 
daugiau dar ant tėvo? Nu, tėvas gyveno... 
SB: O ūkis jūsų didelis buvo? 
JV: Nedidelis. Trylika hektarų mes turėjom. 
SB: Tai jūs gyvenot iš to ūkio, ar tėvas dar kokį darbą turėjo? 
JV: Nes, jis tik čia. Iš ūkio gyveno. Nu dar tėvas padirbdavo - jis 
stalius buvo geras. Tai va. Kaimynams ką nors padirbdavo, ir va. Tai 
tokie dalykai. 
SB:  O, sakykite, tais laikais, kokius jūs dar atsimenate, kai jūs dar 
vaikas buvote, ar prisimenate, kad buvo žydai? 
JV: Jo jo jo. O kaip tai... kaip žydus jie suvarė į getą. Jie pasakė, kad 
visi išeikit iš visur, žydai. Sako, kad jus į darbą - jumis (=jus) - 
veža. Taigi iš visur, iš visų kaimų visi susirinko į miestą. Iš visų šitų 
kas... Sakė, kad jie į darbą, į darbą važiuos. Kada jau prikrovė, 
pavadinta buvo geta, getas. Čia Gorkio gatvėje buvo ta geta. Vot. Nu, 
susirinko. Kada susirinko jau šitas tas pilnas, kiek galėjo jau 
susirinkti, jie tada tada iš to geto į Panerius vežė. O, ir į Panerius 
vežė. Vagonuose vežė. Vot. Tada, kada nuvežė, į Panerius atvežė, pradėjo 
čia... Tai jie, vo, svolačiai, tai vaikučius iš ešelonų išmesdavo. Tuos 
vaikus. O tokius va. Visus mažus. Nu ir buvo ten neužtverta, neaptverta. 
Šitas, šita bazė, kur juos vis šaudė. Tai vot. Ir atvežė tie visi. Kaip 
pradėjo šaudyti, tai visi - bėgti, kas kaip gali. Kas kaip galėjo, sakau. 
Bėgo. Mes iš mokyklos ėjome, tai vot. Ėjome su broliu iš mokyklos, ir 
šitie jau žydai bėgo. Ir mes kartu su jais. Mes iš mokyklos jau ėjome. 
Tik šakės - kiek ten užmušė. O mes pas šitą, tokį vo - Paneriuose pirmas 
namas - su broliu pabėgom. Ir šitas Filipovičius pavarde - pas juos 
atbėgom. Ir šaudė. Šita, šita viena moteris su vienu vaiku, vedė savo. 
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Peršovė. Jauną mergytę. Peršovė, jai ranką peršovė. Šitie yy yyy du 
vaikai. Tai vieną vaiką nešė kaip tai, pasiliko kur tas vaikas. Ir čia, 
iš Panerių, kada jau pabėgo viena žydelka - čia va šulinys yra, šulinys 
va yra - čia atbėgo. Irgi, peršauta ranka. O kur jinai paskui? Į mišką 
išėjo šita žydelka. Va tokie dalykai.  
SB: Nu, o dabar sakykit, prašom... O prieš karą čia žydų gyveno ir 
kaimuose? 
JV: A visur čia gyveno. Žydų buvo daug. O jie kaip ėjo, kai pasakė, kad 
ėjo darbą, iš viso kaimo, iš visur visi, visi ėjo. Kad jie į darbą... 
Dirbs... 
SB: Ponas Juozai, o jūs prisiminkite prieš karą. Dar iki karo nepriėjome. 
Jūs prisiminkite, kokie gyveno žydai? Ką jie dirbo, kokios šeimos buvo, 
galbūt jūs draugavot su vaikais kažkokiais? 
JV: Nu žydai kaip žydai buvo. Aš ten nebuvo, ką jie ten. Nu žydas ir 
žydas.  
SB: Ar prisieidavo pabendrauti kaip nors su jais? 
JV: Nu ką? Nu mes vaikai buvome. Ką su jais draugausi? Aš pats kai 
dirbau, tai o! ten žydų buvo! Aštuoniasdešimt procentų. 
SB: Nu o jūsų tėvai turėdavo kokių nors reikalų su žydais? 
JV: O jūs žinote, kad aš šito nežinau. 
SB: Nežinote. 
JV: Nežinau. 
SB: Aha. Ponas Juozai, noriu aš dar jūsų paklausti, kaip jūs atsimenate, 
grynai kaip vaikas, kaip prasidėjo karas? Ar prisimenate? 
JV: Prisimenu. 
SB: Va. Pirmiausia pamėginkime prisiminti keletą dienų prieš karą. Ar jūs 
žinojote, kad karas bus, ar matėt, ar jautėt ką nors? Va, prieš karą tos 
paskutinės kelios dienos - prisiminkit. 
JV: Nu vot. Žinot, nu kaip. Kai jis prasidėjo, taip ir prasidėjo... 
niekas nežinojo, kad čia prasidės tas karas. Niekas nežinojo. 
SB: Tai jums čia buvo netikėta, kai karas prasidėjo? 
JV: Jo, jo. Netikėjo niekas, netikėjo. Daug žuvo, daug žuvo žmonių. O 
paskui, kai jau užtvėrė kapitaliai, tai jau niekas, niekas jau nepabėgo. 
Baisu, kas darėsi. Baisu, baisu. Ir verksmas, ir trūksmas, tai... Žmonės 
ėjo ant mirties - tai ką gi darė. Per tvorą žmonės lipdavo - ant šitos 
koliūčkės (=spygliuotos vielos). Norėjo pabėgti. Tai va. Tai kabėjo ant 
šito. Nori peršokti ,nu, per šitą tvorą. O šitas su automatu - ir žiūrėk, 
ir kabo ant tvoros.  
SB: O jūs tą viską matėt savo akim? 
JV: Matėm, ko jau nematėm. 
SB: O kur jūs būdavote, kai tie žmonės bandydavo pabėgti, išsigelbėti? 
JV: Čia buvom.  Mes į Panerius - paskui uždarė tą mokyklą. O pirma tai - 
tai netoli nuo mokyklos ta bazė. Ten penki šimtai metrų kokie. 
SB: Tai jūs ateidavote į mokyklą, vykdavo pamokos, ar ne, prasideda 
pamokos. Nu o kai tie šaudymai prasidėdavo, tai jūs girdėjote? 
JV: O Jėzus Marija! tai matėm visas tas... Jau uždarė ir mokyklą šitą. 
Čia neįmanoma! Ten prie tvoros kokie 300 ar pusė kilometro, pusė, kokie 
šimtas metrų ar kiek... Ten bet koks... prie šitos tvoros kada praeini, 
ar ką, ai nežiūrės, trach ir trach ir trach. Ir mušė. 
SB: Tai jūs ten matydavot ir nušautus žmones prie tos tvoros? 
JV: Jo. Taigi jums sakau, žmonės nori bėgti ant šitos koliučkės laidų, 
nori šokti. O šitas su automato - ir kabo ant šitų, ant šitos tvoros. 
SB: Ponas Juozai, ar jūs galėtumėte prisiminti, kada čia prasidėjo pirmi 
šaudymai Paneriuose? 
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JV: Pirmi šaudymai? Palaukit... Kada? O va kelintais, kelintais? 
SB: Kada jūs, vaikas, pirmą kartą pamatėt? 
JV: Tai va aš datos tai nežinau. Velnias jį žino. Niekas niekam ne galvoj 
buvo. 
SB: Nu ir kaip jūs pamatėt, kaip tas atrodė pirmą kartą. Juk žinot, 
vaikui svarbiausias pirmas įspūdis. Koks jūsų buvo pirmas įspūdis? Ką jūs 
pamatėt pirmiausiai?  
JV: Nu, kada ešelonu į Panerius atvežė, kada juos iškrovinėjo, žydus iš 
ešelonų. Taigi mes Paneriuose - iš toli tai matosi, kada ešelonas praėjo. 
Tai va vaikučius, sakau, išmesdavo tiesiog. Jie nenorėjo. Kožnas ką... 
ant mirties eina, nu. Tai šitie traukė. O jie šituos mažus tai - kad su 
jais nesitampyti - iš vagonų ant žemės ir... 
SB: Bet tai iš vagonų ant žemės išmesdavo gyvus vaikus? 
JV: Gyvus! O paskui jie tempė savus vaikus. Nu, savo vaikus. Motina ar 
tėvas tenai tempė juos. Mušė. Tai kas norėjo ant mirties eiti? 
SB: Pasakykit, ponas Juozai, kas ten metė tuos vaikus iš vagono, paskui 
mušdavo, varydavo žmones į tą aptvarą - kas jie tokie buvo? 
JV: Vokiečiai, kas buvo? Čia vokiečiai viską. Žvėrys buvo šitie. Kas tuos 
vaikučius išmesti... yyyyyy Ką jie.... O paskui tėvai šitie tempė  jie 
patys į šitą bazę. O paskui gi nurengdavo ir sudegino visus, kiek ten 
buvo. Šito... ten buvo, kada sudegino, o smarvė! Dieve mano. Čia gi 
negalima... Paneriuose tai suvisai toks kvapas!  
SB: Ponas Juozai, jūs pirmiausiai pamatėt, kaip atvažiavo tas ešelonas, 
ir pradėjo tuos žmones varyti. 
JV: Varyti, varyti. Tai čia pirmas ešelonas, pirmas, kada buvo neužtverta 
dar. Kaip privarė, apsupo ir pradėjo šaudyti. Žmonės... daug žmonių 
pabėgo. Tuo laiku dar buvo neužtverta. 
SB: O tas vagonas kai atvažiavo, kokie vagonai ten buvo: prekiniai ar 
keleiviniai? 
JV: Paprasti vagonai. Nu kaip sakant, vadiname tokius teliatnikais 
(=gyvuliniais). Tokie. Paprasti vagonai. Prikrauta, prikrauta tie 
vagonai. 
SB: O iš kur buvo tie žmonės atvežti? 
JV: O iš visur. Čia iš miesto, iš getos tos. Kada žmonės išrinko, jau jie 
beveik visi susirinko, jie uždarė šitose getose, ir paskui iš šitų getų, 
aš sakau, į ešelonus ir į Panerius nuvežė. Šitie žmonės, aš sakau, ėjo 
per šitą kelią į miestą. Pilnas kelias. Ir vežimais vežė, ir pėsti ėjo, 
visokiais būdais. Ir sakė, kad čia bus: jie į darbą. Į darbą, reiškia.  
SB:Tai čia ar jums aiškino, vietiniams gyventojams, ar žydams, kuriuos 
vedė šaudyti, sakė, kad juos į darbą varo? 
JV:  Ką jie mums sakė, jie jiems sakė. Pranešimas toks buvo. PRanešimas 
buvo, kad visi išeitų iš miškų, iš visur, kad jie į... darbą duos. 
Įdarbins. Ir susirinko pilnas miestas. Kada privarė juos, uždarė paskui 
šituose getuose. Paskui iš šitų getų ir vežė. 
SB: Tai čia jiems buvo pasakyta, kad juos į darbą varys, na o iš kur jūs 
vaikai žinojote, kad juos į darbą varo? 
JV: Tai žmonės visi kalbėjo. Vienas kitam, vienas kitam: vo, eina žydai 
eee. Aš sakau gi: vienas paskui kitą, ir vežimais, ir pėsčia ėjo, ir... 
kožnas kaip galėjo. Katrie vežiojo, jau išėjo, katrie - dirbs... 
SB: O kai juos čia varydavo pro šalį, tai jūs ir ant kelio matėt, jūs 
matėt... 
JV: Tai, Jėzau Marija, juk matosi va šitas kelias, kur į miestą ėjo. Ėjo, 
ėjo ir iš Rudnios, iš Baltosios Vokės, iš visur. 
SB: Tai jūs, vaikai, nueidavote prie kelio pasižiūrėt, kaip juos varo? 
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JV: Jo. Ne, tai jų niekas nevarė. Jie patys. Patys. Patys ėjo, kaip sako, 
kad dirbt. Tai jie patys gi ėjo. Niekas nevarė. 
SB: Tai jie netikėjo, kad juos šaudys? 
JV: Netikėjo, nes jeigu tikėtų, kad juos šaudys, argi eitų? Iš miško 
išeitų, iš kitų vietų? Jie neitų! O čia matot, kokia politika išėjo. Kad 
jie eina dirbti. Kad visi išeitų iš visur. 
SB: O jūs žinojot, kad juos varo šaudyt? 
JV: Ką? 
SB: Jūs, vaikai... 
JV: Ne, ne. Iš kur mes žinojom. Dieve mano. Jie patys nežinojo, iš kur 
mes galim žinoti? 
SB: Nu, tai jūs čia gyvenote, čia gi šūviai girdėjosi. Ar nesigirdėjo? 
JV: Čia kai varė, tai niekas nešaudė jų, Paneriuose tiktai. Sakau, jie 
mieste getus padarė. O kada suvarė, juos uždarė visus ir paskui į 
ešelonus ir į Panerius. 
SB: Dabar sakykit, jeigu čia stovėjo jūsų namas, o Paneriuose šaudė, tai 
šūviai girdėdavosi pas jus?  
JV: O Jėzau Marija! Ką jūs kalbat? Čia gi netoli, viskas girdisi. Ar čia 
toli? Viskas girdėjosi. Paskui, paskui visus, visus su..., pradėjo 
deginti. Krūvos pepelo buvo, krūvos pepelo (=pelenų), kada juos sudegino. 
SB: O jūs tuos pelenus matėt? 
JV: Nu jo, DIeve mano. Dar buvo, jūs klausykit, dar buvo, kada - kiek aš 
turėjau tada?- mes šitą geležinkelio kelią, kur eina per šitą bazę ir ten 
geležinkelį statėm. Aš su tokiu Slepionka - jis buvo su buldozeriu šitu, 
aš dabar technikas gi - su kovšu (=ekskavatoriaus kaušu) paimu paimu. 
ANksčiau reikėjo nuleisti šitą, nu kovšą. Reikia virvę patraukti, kovšą 
užvarai. Tai vot visą šitą smėlį, smėlį šitą, pepelą šitą.Tai viskas 
balta buvo, kada su ekskavatoriumi kasėm. 
SB: Tai jūs ateidavote į mokyklą, prasidėdavo pamokos, ir pradėdavo pro 
šalį varyti žmones iš stoties? 
JV: Tai ne. Mokykla čia arčiau. Bet... O juos krovė toliau, ten, kur 
bazė. Prie bazės. Tai nueidavom pažiūrėti, kas ten darosi. O ten šaudė. 
Ėjau pažiūrėti. Ėjau... šaudyti. Nu vot taip.  
SB: Jūs vaikai, kai nueidavote, pasižiūrėti, sargybiniai nevarydavo jūsų? 
JV: Eikit! Mes iš tolo tiktai. Kur ten prieisi. Tai sakau, kokie keturi 
šimtai, du šimtai metrų. Pasirodysi, tai galvą padėsi. 
SB: O dabar, kai jūs nueidavote pasižiūrėti, tai ką jūs matėt? Kas 
būdavo, prisiminkit. Kokių vaizdų dar atminty išlikę. 
JV: Nu ką. Matėm, kai patsanai buvom, tai va, nubėgdavom. Ale kur ten, iš 
toli tik! Iš toli gi matėsi. Arčiau prieisi ir galvą palydėsi. 
SB: Tai jūs matydavote, kaip juos varydavo, ar ne? 
JV:Jo, iš ešelono varydavo į bazę. O iš pirmo ešelono, kada nebuvo 
užtverta, tai daug pabėgo, daug žmonių pabėgo. O paskui jie užtvėrė jau. 
Kada užtverta - užtvėrė jau, tada niekas jau... 
SB: Kai tas ešelonas atvažiuodavo į stotį,taip, ten vaikus išmesdavo, 
žmonės išeidavo, ar jie jau žinojo tą momentą, kad juos varo žudyti, ar 
nežinojo. 
JV: Žinojo, Dieve mano, jau aišku buvo. Jau aišku buvo. Ten pirma į 
darbą, o čia ką?  
SB: O iš ko jūs suprasdavot, kad juos žudys? Iš ko jūs, vaikai, 
suprasdavot tada? 
JV: Taigi jau atvaryta. Ešeloną atvarė. Jie žinojo. Jie žinojo jau. 
SB: Iš ko jūs suprasdavot, kad jie žino? Ar jie verkdavo, ar šaukdavo? 
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JV: A Jėzau Marija. Ten triukšmas buvo - Dieve mano, kas ten darėsi. Ir 
verksmas, ir triukšmas. Jie žinojo. Kada jau į Panerius pakliuvo, tai jau 
viskas. Jie žinojo. 
SB: Juos kai atveždavo į stotį, ar jie buvo šeimom, žmona, tėvas, vaikas, 
ar jie būdavo išskirstyti, moterys atskirai, vyrai atskirai, vaikai 
atskirai? 
JV: Jie visus, visus išvarę. Ešelone buvo visus... Ir vaikai, ir... 
Prikrovė, prikrovė kaip kalinius. Jau į Panerius jie pakliuvo, jau jie 
viską žinojo.  
SB:Tai ten vaikai būdavo kartu su tėvais? 
JV: Su tėvais, su... o kas ten žiūrėjo? Čia tėvas, ar... tėvas, ar čia 
mano sūnus, ne mano. Visus į krūvą. Ar čia tavo šitas vaikas, ne tavo. 
Jiems nesvarbu buvo. Skirstys... čia tavo tėvas ar su tėvu veš... Krovė 
sukrovė. ŽIūrės jie, čia tavo sūnus... Tai visus... Tai visus žiūrėjo: 
čia tavo ar ne tavo... 
SB: Ponas Juozai, tai dabar prisiminkit, kaip jūs, vaikai, ateidavote į 
mokyklą... 
JV:Aha. 
SB:...ateidavot jūs į mokyklą ir jūs... Nu pamokos. Nu viena pamoka. Ir 
iškart pradeda tuos žmones varyti. Pradeda šaudyti. Ar jūs klasėje 
žinodavote, kad žmones šaudo? 
JV: Nu aišku!Jėzau Marija. Čia aišku buvo, kad žmonės, kad šaudo. Nugi 
patys matėm, viskas. Paskui... sakau, ten su broliu galvą būtume... 
SB: Palaukit, dabar truputėlį. Dabar mes. Aha, čia yra įdomu. O dabar... 
Gerai, gerai, tai gali pakeisti. Ponas Juozai, ar jūs pasikalbėdavote su 
mokytoju? Paklausdavote mokytojo, kas čia darosi? Ar mokytojas jums, ką 
nors sakydavo, kas čia vyksta? 
JV: Kad viskas buvo aišku. Ką ten mokytojas. Kad čia visiems buvo aišku, 
kad šaudė, šaudė. Žmones šaudė, nu ir viskas. Mokytojas pasakos... Nu ką 
jau, vaikai, jau aštunta klasė. Vaikas, aš nežinosiu, kad ten žmones 
šaudė. Kad čia viskas ant akių darosi. Čia viskas ant akių.  
SB: Tai mokytojas sakydavo ką nors apie tai, kas ten vyksta? 
JV: Nu šaudo žmones. Kad ir mes patys matėm. PRie ko ten mokytoja ta. Vo 
tada mes gavome su broliu, norėjom pabėgti. Kai jie bėgo šitie, o čia 
paskui... Tai sakau: šakės (=mirtis, siaubas) - su automatu kaip jie 
šaudė. Kiek jie nušovė! Ir mes kartu bėgom. Tai gerai, paskui pas šitą 
Filipovičių į namą įšokom. Pirmas namas va šičia. Jeigu iš čia - pirmas 
namas. Tai mes su broliu - greičiau tenai pasislėpėm.  
SB:Ar prisimenate, koks tai buvo laikas? Ar iš ryto, ar per pietus, ar 
jau į vakarą - kada tas bėgimas buvo? 
JV: Pietų laike. Pietų... 
SB: Nu, aš manau, kad dabar gali pakeisti. Tai pakeisk. 
JV: Tai jūs klauskit ką. 
SB: Nu tai aš noriu prie tos dienos, kai bėgimas buvo. Tai kaip jūs toje 
vietoje atsidūrėte? Jūs iš mokyklos ėjote? 
JV: Jo, jo, jo, jo. Jo. A jie iš bazės bėgo. A jie iš bazės bėgo. Ten mes 
galą irgi galėjom...  
SB:O tą dieną šaudymas jau buvo prasidėjęs? Jau jūs girdėjot šūvius tą 
dieną? 
JV: Ne, tik pradėjo. Kai mes jau ėjom, tada tik pradėjo. Kas galėjo, 
pabėgo, ir va tada šaudė juos. 
SB: Tai tą dieną jūs ėjote po pamokų. 
JV: Jo, jo, po pamokų. 
SB: Nu tie žmonės - jie bėgdami ką nors šaukė, kalbėjo? 
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JV: A kur ten kas ten su kuo kalbės!? Klausykit, ką jūs! Tai ne į kalbą 
ėjo. Čia tik greičiau kur nors pabėgti į mišką.  
 
II kasetė 
 
Veršylos žmona (rusiškai - in RUSSIAN): ...adni jevreji v dierievnie. Ani 
obščalis, ani rasli i učilis. Tolko nie snimaite... 
SB: nie nie. 
Veršylos žmona: A potom vo vremia voiny on ostalsia invalidom. I 
podvodami, nu na lošadiach vsiech liudei gnali iz Rudiškov, iz Trakai, iz 
Lientvarisa siuda viezli... Nu tak vsio. 
SB: Tai aš dabar noriu jūsų paklausti: tai jūs dabar ten Paneriuose 
nueidavot į mokyklą - visą laiką per pamokas šaudydavo. Po pamokų jūs 
grįžtate namo - ar jūs namuose tėvams ką nors pasakodavot? 
JV: Jėzau Marija! Tėvas būtų... Tėvas papasakos! 
SB: O ką tėvas sakė? 
JV: Nu, ką tėvas sako? Nu sako: žydus šaudo. Ir viskas. Kad mes matėme - 
jau ne maži vaikai. Penkiolika metų jau aš gimiau. 
SB: Dabar, ponas Juozai, tie žudikai, kurie patys šaudydavo, - kas jie 
tokie buvo?  
JV: A vokiečiai daugiausia. Vokiečiai. 
SB: Jūs juos matydavote? 
JV: Nu aišku. Vokiška uniforma. Ir viskas.  
SB: Kada jūs juos matydavote? 
JV: Nu Paneriuose. Paskui, žinai, kad niekas neidavo įmokyklą. 
SB: Tai tą mokyklą iš Panerių iškėlė dėl tų šaudymų? 
JV: Uždarė. Viskas, ten niekas nėjo. Kas ten eis, kas ten eis. Uždarė. 
Niekas nėjo. 
SB: Nu, o ten sako: šauliai buvo, lietuviai policininkai tarp tų, 
kurei?.. 
JV:Buvo. 
SB: O kaip jūs atskirdavote, kad čia yra vokiečiai, čia yra vietiniai? 
JV: Vokiečius pagal formą. O jie šaudė žmonės. Negalima. Klausyk, širdį 
reikia atidėti. Jie girti visi svolačiai buvo. Prisigėrė kapitaliai, ir 
jiems... Jie girti. 
SB: Ir jūs matėt, kad jie girdi? 
JV: O kaipgi jūs galvojate? Čia gyvulius, supranti, pjauti ar šaudyti, ir 
tai reikia... Drąsiau, drąsiau. Prasigėrę jie. 
SB: Papasakokite kokią nors dieną, kai matėt tuos šaudytojus. 
JV: Nu kaip. Nu kada šitas, sakau, ešelonas buvo. Nuo ešelonų kai pradėjo 
ir pradėjo. Šaudė ir šaudė. 
SB: Nu o kaip jie šaudydavo prie duobių jūs matydavote? 
JV: Ne, iš toli tik matydavome, iš toli. Tik iš toli. 
SB: Tai kas matėsi iš tolo. 
JV: Jėzau Marija, tai... su avtomatais privaro privaro ir šaudo. O kiek 
Paneriuose žuvo vapščie? Daug. Paneriuose kiek žuvo... 
SB: Nu dabar prisiminkite, kaip jūs buvote mokykloje, o juos atveždavo 
šaudyti. Ar į dieną vieną kartą juos atveždavo, ar vienus atveža, po to 
kitus atveža? 
JV: Daugiausia vieną kartą . Vieną. Vieną kartą. Ir sakau, jie šaudo, čia 
viskas girdisi. Čia girdėjosi. Čia girdėjosi.  
SB:Tai jie atveždavo lygiai tiek, kiek tą dieną reikia sušaudyti. 
JV: JO jo jo. JIe... kiek tig gali sušaudyti, tiek atveždavo. 
SB: O jūs matėt kaip šaudė prie duobių? 
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JV: Aš iš toli. 
SB: Iš toli jūs matėt. O tie žmonės, kuriuos šaudė, jie buvo apsirengę, 
ar juos nurengdavo? 
JV:Kuriuos? 
SB: Kuriuos šaudydavo - tuos žydus, kur statė prie duobių? 
JV:Nurrengdavo. 
SB:Nurengti būdavo. 
JV:Jie patys nurengdavo savo. Nusirengdavo, ir viskas. O kur tuos šmūtkus 
(=drabužius) dėjo, čia jau niekas nežino.  
SB: Nu o vietiniams gyventojams nesiūlė nupirkti drabužių, paltą kokį? 
JV: O jie ir patys, mūsiškiai ėjo patys. Pasižiūrėdavo, kai sušaudyta, ir 
patys nurengdavo šituos, nu rūbus šitus. O kiek... lenda, čia šaudo... O 
kur žmonės - čia mūsiškiai. Čia šaudo, o čia lenda šitų šmūtkų. O kiek 
tų... Lenda ir galvas deda. Taip va. 
SB: Tai būdavo, kad nušauna tuos, kurie eina tų šmūtkų imti? 
JV: Jo. Ir tuos. Ir čia saviškiai. 
SB: Tie žmonės, kurie čia gyveno aplinkiniuose kaimuos? 
JV: Atveš... Atvažinėjo net iš EIšiškių šitų šmūtkų. Kur Eišiškiai... 
Atvažiuoti šitų šmūtkų? 
SB: Nu gerai. Ta šaudymo vieta buvo aptverta. 
JV: Nu taoip. 
SB: Dabar jis iš EIšiškių atvažiuoja ir ką jisai daro? Kaip jis eina tų 
šmūtkų paimti? 
JV:A jau išmetęs... Išmetęs turbūt. Nu imdavo. A su šitais. Su šitais, su 
šita policija jie susitaria: eik... JIe pririnko šitų šmūtkų, o tie ir 
tuos guldo. Katrie atėjo šmūtkų prašyti. Ir tas: še tau.  
SB: Tai kaip: policija paimdavo tuos žmones, kuries atvažiavo šmūtkų ir 
juos nušaudavo? 
JV: Ne vo: klausyk, šitie atvažiuoja, atvažiavo iš Eišiškių šitų šmūtkų 
ir susitarė su tais,šita policija, kaip ten visaks. Ten jau priima šituos 
šmūtkus. Ir tuos padeda - užmuša. Šitą vokiečiai. 
SB: Užmuša šituos žmones iš Eišiškių? 
JV: Jo. Čia tokiems ir gerai. Čia eina toks dalykas, o čia, supranti, 
šmūtkų... 
SB: GErai. Gal dar prisiminsit ką nors, ko nespėjot papasakoti? 
JV:Ką prisiminsiu? 
SB:  Ką dar matėt? Ar apie tuos žmones, kuriuos varė? Jūs apie vaikus 
labai gerai papasakojot. Gal dar ką įsidėmėjote? Kokį žmogų? Gal 
atsimenate ką? 
JV: Nu tai... Matot, kaip ten... Daug ten....Matėm matėm. Viskas, ale... 
Iš toli viskas matosi, tai.... Oho čia buvo. Su žydu pakalbėk, ir tu eisi 
tenai. 
SB: Nu dabar prisiminkit iš toli šitą šaudymą, Sakote: nurengdavo žmogų, 
kaip toliau viskas buvo? 
JV: Nu pala, o šitos šmūtkės? Ir krūvą ten dėjo. 
SB: O žmonės? 
JV: Ką žmonės? 
SB: Tuos žmones, kuriuos šaudydavo - juos prie duobės privarydavo? 
JV: Jo. Jie patys sau ir duobes iškasė. Žydai iškasė. Sau kasė duobes. 
SB: Po kiek žmonių privarydavo vieną kartą prie duobės. 
JV:Nu žinote, nežinau 
SB:Neprisimenate. 
JV: Neprisimenu. TIek, tiek atvarinėjo prie tos duobės, kiek galėjo 
nušauti. Ant rytojaus vėl atveža. 
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JV: O kiek tų šaudytojų būdavo? 
SB: Žinot, nežinau. Šito aš nežinau. 
JV: Gerai, tai viskas. 
 
Filmavimas lauke 
 
SB: Gerai, nu ekit dabar. 
JV:Tai iki galo eiti. 
SB: Va dabar sustokit ir atsisukit į mane.. Pasižiūrėkit į mane. Va 
pasižiūrėkit. Dar pasižiūrėkit, dar kartą. Pasižiūrėkit, pasižiūrėkit... 
Ir dabar eikit. Ačiū, ačiū. Eikit, jo. Eikit eikit. Gerai būtų, kad jis į 
tolį nueitų 
Operatorius: Gal pakelti?  
SB: Pakelk.. 
Operatorius: Į medžius? 
SB: Į medžius. Kelk, kelk. 
Operatorius: gerai, galima, einam. 
JV: Apsisukti? 
SB: Eikit eikit. 
OPeratorius: Jau galit. Jau galit. Jau galit. 
SB: Dabar sustokit ir atsisukit į mane. Pažiūrėkit į mane. Pažiūrėkit 
pažiūrėkit. Va taip va. O dabar nusisukit ir nueikite tolyn. Taip, eikit, 
eikit. Jo gerai viskas. Eikit. Nu važiuok į medžius. Eikit eikit. EIkit - 
nes jis gali sustoti. Jau jisai išėjo? 
Operatorius: Jo. 
SB: Viskas, ponas Juzefai. Ačiū labai. 
 
Operatorius: Gerai. 
SB: Ponas Juzefai, tai dabar viską nuo pat pradžių papasakokit. KOkia tai 
buvo diena, ką jūs tuo metu darėte? 
JV: Nu ką. Mes ėjome iš mokyklos tą dieną. Dar į mokyklą vaikščiojom. 
Paskui... Paskui mokyklą uždarė. Niekas nėjo, kai ten visi... Ką ten 
daryti mokykloje, kai čia toks dalykas eina. Čia nušaus dar... Nežiūrėjo 
-vaikus... 
SB: Kokie tai buvo metai? 
JV: Palaukit. Kokie metai? Sunku... 
SB: Nu gerai. Ir kaip jūs tada? Jūs ėjote iš mokyklos tada? 
JV: Jo jo, tuo metu mes ėjom iš mokyklos. Va šituo keliu vaikščiojom į 
namus. Ir vo čai tik matom, kad tik bėga. Va čia. Paskui juos su 
avtomatais šaudo. Tada mes su broliu va į tą namą pas Filipovičių tokį 
pabėgom. 
SB: Ar matėt kaip prie jūsų ką nors nušovė? 
JV:Nu čia nušovė, Dieve. Nu o toliasu tai mes pasilėpėm, nieko nematėm 
šičia. 
SB:Tai iš kur šičia šitie žydai bėgo? 
JV: Iš šitos, šitos  bazės. Iš šitos pusės. Iš bazės bėgo. 
SB: Nu taip apytikriai kiek čia buvo žmonių jūs matėt bėgančių? 
JV: Keturi ar penki.  O kur jie dingo paskui? 
SB: O kaip nušovė, matėt vieną? 
JV: Vieną, vieną matėm. A, ten toliau ten jie bėgo tie. Ir ten šaudė. 
SB: Kas ten toks buvo - vyras ar moteris? 
JV: Vyrai šaudė. 
SB: O tie katrie bėgo. 
JV: Vyrai irgi. Vyrai. 
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SB:Tai išsigandot labai. 
JV:Nu aišku, aišku. Ką ten! Brolis brežinį sako bėgam pas Filipovočių. Nu 
tai va. Čia namas šitas buvo. Į tą namą bėgom.  
SB: ...ki 
JV:  Iš ten jau čia. Į šitą pusę.  
SB: O kur jūs pasislėpėt, parodykit. 
JV: VO namas. Jis buvo medinis, nu o dabar uždėtas plytų. Šita vo. 
SB: O kurioj vietoj nušovė tą žmogų? 
JV: Ten va. 
SB: Ten, aha. Tai kas ten tokie vijosi juos. Ar vokiečiai, ar lietuviai? 
JV: Vokiečiai buvo. Vokiečiai. Čia jau grynai matėsi. Vokiečiai buvo. 
SB: Tai jie bėgo iš tos bazės, iš ten? 
JV: Vo vo vo, bazė tenai. Iš ten bėgo. 
 
Operatorius: Gerai? Eina. 
SB:Tai kiek kartų jūs ten matėt iškrovimą žmonių? 
JV: Porą kartų. Pora kartų. Kadangi praeiti negalima, tai iš toli 
žiūrėjom. 
SB: Tai kurioj vietoj juos iškraudavo? 
JV: Tai vo čia gi sakau, šitoj vietoj. Dabar gi tiek metų, viskas 
nutraukta. Čia geležinkelis, geležinkelis ėjo vo čia. Matot, jau 
geležinkelio nėra šičia, viskas. 
SB: Tai juos iškraudavo čia, o jūs kur buvot? 
JV: A vo mes tenai, už šimto metrų. 
SB: Papasakokit, kaip atrodė tas iškrovimas. Ar čia buvo kokia platforma 
pastatyta. 
JV: Ką? Nieko nebuvo. Tik geležinkelis. Kelias ėjo - ir čia juos iš karto 
išmetinėjo ir varė juos į šitą, tenai. 
SB: Tai jeigu čia nieko nebuvo, tai traukinys privažiuodavo, ir jiems 
buvo labai aukštai išlipti, jiems buvo nepatogu. 
JV: Jo. Tai išmesdavo sakau tokius vaikučius. Išmesdavo, kad netampyti. 
SB: Kas išmesdavo? 
JV: Nu vokiečiai. Nu kas išmesdavo? 
SB:Tai kaip čia buvo? Reiškia, traukinys privažiuodavo sustodavo , tada 
vokiečia įlipdavo į tą vagoną... 
JV: Ai ne. Jie buvo vagonuose, katrie iš miesto vežė juos. Ir varė į 
šitą, ir varė.  
SB: Tai vieni varė iš vagono, iš vidaus stūmė, o kiti čia stovėjo. 
JV: Čia aplinkui apsupę buvo, kad nebėgtų. Apsupę buvo, kad nebėgtų. Čia 
bazė buvo. 
SB: Ar tie, kur buvo apįsupę, jie su šunim būdavo? 
JV: Ne, nebuvo. Nebuvo šunų. 
SB: Tai vaikus, sakėt, išmesdavo. O kaip seni žmonės galėdavo išlipti? 
JV: O ką su juo? Per duris - ir viskas. Ką su juo darysi? Už rankos 
nevesi.  
SB: Nu ir čia juos išvarydavo, surinkdavo ir tada kur vesdavo? 
JV:Į bazę. Va šitoj vietoj, tenais. 
SB: Tai čia tie žmonės, kuriuos iškraudavo, jau žinojo, kad jie atvažiavo 
į mirtį? 
JV:Į mirtį, į mirtį. Jau jie žinojo. Viskas. Kada iš geto vežė, jau jie 
žinojo, kur juos veš.  Jie žinojo. 
SB: Kaip jie elgdavosi? 
JV: Kas? 
SB: Tie žmonės, žydai. 
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JV:O ką? Triukšmas. Ką, jūs žinote: vaikai - verksmas, triukšmas. 
Verksmas. A. 
SB: Ar mušdavo juos čia?  
JV:A tai  jau ne? Su lazdom, ir va. Per pečius, per pečius. 
SB: Kiek maždaug atvažiuodavo vagonų? 
JV:Vienam kartui ešelonas. Tiek privežė, kad galėtų nušauti.  
SB: Tai vienam ešelone kiek maždaug vagonų būdavo? 
JV:Ai, žinot, neskaičiavau. Atveždavo tiek, kiek galėjo sušaudyti.  
SB: Nu ir paskui, kai išmesdavo iš traukinio, tai paskui juos 
surikiuodavo? 
JV: JO. Apsupta ten iš vienos pusės. Ir varė. 
SB: Nu, o dabar kaip šiandien jums atrodo - kiek ten galėdavo būti 
žmonių? 
JV: Atveždavo... 
SB: Nu kiek ten galėdavo būti? Nu apytikriai? 
JV: Gal dviejų šimtų nebuvo.  Taip maždaug. Nu žinot, skaičiuoti - iš kur 
tu, iš kur tu žinai? Šimtas tai buvo.  
SB: Gerai. 
 
SB: Iš kurios pusės privažiuodavo traukinys? Iš kur tvažiuodavo, kur 
sustodavo? 
JV: Atvažiuodavo iš miesto. Nu iš miesto atvažiuodavo, veždavo juos. Ir 
va čia, va čia, šitoje vietoj. Dabar čia nieko nesimato, ir čia vo ėjo 
geležinkelis į šitą... Atveždavo, nė kokio perono nebūdavo nieko. 
SB: Tai čia juos išmesdavo ir kur juos varydavo? 
JV: Varydavo į bazę šitą. Tenai. Į bazę varydavo. O bazė va tenai. 
SB:O ką reiškia bazė? Kas buvo toj bazėj? 
JV:Šaudė, šaudė. Šaudė toj bazėj. 
SB:Ten tos duobės buvo... 
JV: JO jo jo. Jie patys ten sau jau kasė tą visą. Jau vis kasė patys. 
SB: Gerai, viskas. 
 
Operatorius: Gerai, važiuojam. 
SB: Traukinys, ne? Palaukiam?  
Operatorius: Eina. 
SB: Kas čia buvo šitoj vietoj? 
JV: Šitoj vietoj šaudė. Va šitoj vietoj. MEs kada pacanai (paaugliai) iš 
to kalno, vo, kokie penki šimtai metrų, tenai, iš ten žiūrėjom. 
SB: O šaudė kur? 
JV: Va šitoj vietoj. Šitoj. 
SB: Nu ir ten iš kalno ką jūs matės? 
JV: Matėm, kaip jie šaudė. Šaudė, kada šaudė, žmones, kada šaudė. 
SB: Ir kaip tas atrodė viskas.  
JV:Viskas: triukšmas, viskas... Nu ką...  Ką galėjai pažiūtėti? Verksmas, 
triukšmas. Verksmas. Ir vaikai, ir žmonės jau verkai. 
SB:Kaip vyko pats šaudymas? 
JV: Nu užvaro, užvaro... Buvo užtverta, užvaro ir šaudo, ir šaudo, nu. 
SB: Buvo duobės iškastos. 
JV: Jau jie patys sau kasė. Patys kasė duobes sau, sau. 
SB: Tai tuos žmonės, kai atveždavo traukiniu, juos atvarydavo čia, tai 
jie patys kasdavo duobes? 
JV: JO jo. O paskui tas duobes... šaudydavo ir į tas duobes juos mesdavo. 
SB: Ar šaudydavo juos su drabužiais? 
JV: Ir nurenginėjo, ir taip. Ir buvo nurengti. Daugiausia aprengtus. 
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SB:Tai kiek kartų jūs čia buvot atėję pasižiūrėti? 
JV: Ai, porą kartų tik. Ale iš toli tik. Iš toli mes žiūrėjome. Ir šitoj 
vietoje. Šitas va, viskas.  
SB:Po kiek žmonių statydavo prie duobės vienu metu? 
JV: Klausykit, negaliu pasakyti. Kiek išk... Kiek prievaro - tie iškasa, 
ir nu, šaudo. O kiek čia stovėjo? 
SB: O tų žmonių, kurie šaudė? Žudikų kiek buvo? 
JV: Klausykit, šito negaliu pasakyti, kiek buvo tų žudikų. Nežinau. Šito 
negaliu pasakyti. 
SB: Tai kai juos nušaudavo, tai tie nušautieji nukrisdavo į duobę? 
JV: Nu, prie pačio duobės šaudo - ir įduobę, į duobę. Paskui vėl atveža 
gi. Pilnai, pilnai ta šita... Tiek atvežė, kai sau jie duobes iškasė, 
paskui, ten katrie lieka, jie juos, juos, katrie nušauti ten tai jie, 
šita, jie duobes kas. Kožnas nestovės lauks tau šitaip. Prie duobės 
lauks, kada tu jį nušausi? Tai vienas ten bėga, atrodo, nori iššokti,  
kitas ten bėga. Tai aiškus dalykas. Patys gi nelenda į duobę. O kiek 
paskui... Rinkdavo paskui juos tie patys žydai, jie patys, patys savus ir 
tempdavo - šitus nušautus į tą duobę. 
 
SB: Gerai? Kur jūs slėpėtės? 
JV: Va už to kalno. Už to kalno. 
SB: O šaudymas kur vyko? 
JV: Vyko šaudymas va šitoj vietoj? 
SB: Tai čia viena duobė buvo, ar kelios duobės buvo? 
JV: Čia , čia daug duobių buvo. JIe patys, žydai šitie, tempė šitus į 
duobes. 
SB: Gali panoraminį traukinį padaryti. 
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39Īe393939 
l3939 tų žmonių, kurie šaudė? Žudikų ki39 3939TimesLT393939lausykit, 
šito negaliu pasakyti, kiek buvo tų žudikų. Nežinau. Šito negaliu 
pasakyti. 
SB: Tai kai juos nušaudavo 
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