
 
 ... наши учителя были ... работали одни и те же учителя в литовской и в 
нашей гимназии. 
 - To przy Polsce? 
 - Przy Polsce. 
 - Tak. 
 - A była jeszcze szkoła żydowska koło nas, tam, na 
Jatkowej. Tam bursa ich... 
-----------------------------------------------------------
-------- 
 - Imię, nazwisko... 
 - Januszewicz Józef. A po rusku Josif. Można na dwa to, 
bo pasport - Josif. A tak wszystkie dokumenty na Józefa. 
 - W jakim roku pan jest... 
 - Tysiąc dziewięćset dwudziesty drugi - urodziłem się.
      (01:01) 
 - Gdzie? 
 - Tu, w Święcianach. I matka w Święcianach. Ojciec 
tylko to już z Dryświatów, z Białorusi. No, nie Białoruś, a 
była Polska tam. Ot... A tak, tutaj... 
 - Co familia pana robiła? 
 - Proszę? 
 - Co familia robiła pana? 
 - Familia? 
 - Tak. 
 - Coście robili? Czym żyli, pracowali? 
 - A wie... Ojciec szewc był. On inwalida, bez nogi był. 
 - Tak, ja pamiętam. 
 - Pamięta? 
 - Tak, mhm. 
 - No i oni tak... dużo on nie robił, bo byli tutaj 
takie bogatsze szewcy, Drozd ten... Oni patenty mieli, a my 
to na rynku tylko wynosili. Co zarobi, to przeżywali, 
ogrodu mieliśmy tam, ziemi, musi jakich czterdzieści z 
cziem to sotok. Potem więcej, ciotka zmarła, to 
osiemdziesiąt z cziem to. I z tego tylko żyli. Nu, ja na 
robota poszedł, pięć klas kończył polskiej powszechnej, i 
potem Rudzińska wzięła, bo to mój brat dwojeródny z... 
rozstrzelany, na cmentarzu tu... To ona wzięła mnie na kort 
tenisowy - tam, gdzie teraz bank, to kort tenisowy był. Dwa 
były, cementowy jeden, a drugi tu, bliżej, już oni zrobili. 
No to ja tam zarabiałem trochę, miesięcznie piętnaście 
złoty i miałem dochodu, tam piłki były położone, te rakiety 
tenisowe, wszystko, niektóre sprzęty tam, to tego... To 
jeszcze każden dawał miesięcznie po pięć złoty mi - te 
gracze, Dubowski taki, Konecki, to wszystko oni mnie 
dawali. No a my jeszcze pacany byli, to my jeszcze piłeczki 
te podawali im - też w godzina trzydzieści groszy mieli - 
godzina. A wieczór, jak pogra, to i pieniędzy zbierano. To 
ja dla rodziny już wspomagał. Mnie już nie trzeba było 
dawać - ni matce, nic. 
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 - A gdzie dom pana był? 
 - A dom, no, ja mówię, o... na koło kultmagu. To była 
Jatkowa ulica. 
 - To samy centrum był? 
 - Samy centr. Tu mieli Żydki jatki wielkie, jak tylko 
zakręca pan do kultmaga, i było tak, musi, jakich sześć 
jatek. 
 - Dziesięć. 
 - Czy dziesięć. Aha... Potem Kowner i ten, o... widzi, 
jak pamięć już, ajajaj... fryzjer. 
 - Jakobson. 
 - Jakob... Ot, pamięć tieriajietsa, no... Kownera to ja 
wiem, on lemoniadem zajmował się, oranżada była u nich. Nu, 
a reszta tam, Żydki, Gurwicz taki był, jak ja wiem - 
Gurwiczów tam dwoje było, ich ja wiem, bo pamięta, tam 
jeszcze awaria była, tam zakroił coś kogoś tam, - a u nas 
on żył, Bałtman, jeszcze chowali, ot... No a tam wszystkie 
dookoła, lodówki ichne były, lód nawożą przez zima, a latem 
już trzymają w tym lodzie mięso... Jakóbson. Odsiekło (?). 
Jakóbson. Tak... To samy tańszy był parichmachier, ten, 
fryzjer. Nu, u nas dużo jeszcze było, potem Maks taki był 
fryzjerem, Kolęda - to już on Polak, miał, tak,... było 
dużo. I tak żyli między sobą. A koło nas, to już tam było 
Polaków bardzo mało. Gdzie nie tego, to Żydki byli z nami. 
Ja był otoczony imi. I łaźnia była, kahalna, to my jeszcze 
bezpłatnie myli się, bo przez nasze pole, ta łąka, szła 
woda - to cała rodzina myli się bezpłatnie. Ot... No i z 
nimi i do szkoły tak chodzili razem, i bawili się... Do 
kogo pójdziesz tam? Wszystkie koło siebie. (01:05) 
 - Jak bawili się z Żydkami? 
 - Proszę? 
 - Jak bawili się z Żydkami? 
 - Aj, no, tak samo jak z wszystkimi. Jak z wszystkimi. 
To w poker, to w tego, było, takie, wie, zbiwać te klocki, 
to w krzyżyka, widzisz, i już jak tylko tego, to i 
poszli... I na ryba chodzili razem. Było... Potem ich 
...(????)... jak wzieli ich, już wtedy wszystko oberwało 
się. A jak zabierali, to już na moich oczach zabierali. Do 
giety. 
 - To zabierali z domów, tak? 
 - Z domu, przyjechali Niemcy. Bo oni, te, batalion ten, 
nie mogli oni obezpieczyć wszystkich, zabrać z domu. No, a 
ta Wolsonowa biedna, ona miała małego dziecka. No, i 
wynosi, i ona powoli idzie, tam u ich takie schodki były 
zrobione. A ten Niemiec podskoczył, jej wyrwał tego 
dziecka, w wozie tam siana trochę prościerte, wziął i 
rzucił. Ona czut' nie zemdlała. No, on żył, ale jakie 
życie. A tedy ich zrazu... A my stali daleko. Oni tu już 
nas nie mogli rozpędzić, bo my tam żyli razem. No, wtedy 
dom ten opieczętowali, potem już, od razu nie... I tak ich 
pognali, wszystkich... Tych piechotą, tylko kto nie mógł 
iść gdzieś, tak... A tak, to szli. I [do tego] (?) nie 
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dawali ich po chodnikach chodzić. Po tych rynsztoczkach 
trzeba było chodzić, gdzie woda cieknie. Ot... My mieli 
prawo iść wszędzie, a oni nie mogli. Mokre nogi twoje, nie 
mokre, poslie deszczu, wszystko jedno, nie możesz zajść ni 
w ta strona, ni w ta. On szedł tylko po tym... Nu, i dwie 
łaty: "Jud", tutaj i tu... Straszna tragedia to. 
 - Jak w getcie żyli oni? 
 - Prozsę? 
 - Jak żyli w getcie? 
 - Nu co, zakryte byli. Tylko na robotę kogo wypędzą. 
Wezmą i przywiozą jego tam; czy piechotą pędzą, czy do 
maszyny jakiejś, ale to... Przeważnie te piechotami. Było, 
pamiętam, dwa czy trzy razy ja... rynki, jak, ot masłowy, 
e, to rynek wielki u nas był, teraz gdzie te... Już nie ma 
teraz jego, gdzie Taikos ulica ta. Tak... Te Kruki byli 
takie, obuwnoj mieli, na Untupskiej, na rogu, Krukówne. A 
znajome, przy Polsce przychodzi i wie, my... bez roboty nie 
siedzieli. Śnieg trzeba im poczyścić, one nam dobrze 
płaciły zawsze, podwórek (?) z rana wyczyścim, to dwa 
złote, trzy złote zapłacą. No i patrz, jak starucha 
przychodzi do mnie, żeby jak masło kupić. Pobiegł ja tam na 
rynek, przyniósł, a tam droty kolczaste. Ale tam ochrany 
nie było. Tam już, nu, ochrana była, ale z tych samych 
Żydków. Ot... Z tych samych Żydków. A z... - gdzie 
Jurkowlaniec żył taki, zna Franek ten, to ja przez siatkę 
jej dałem, pieniędzy mnie wsunęła, ale ja tych i pieniędzy 
nie chciał ...(?) ... to dowolna była. A tak, Boże broń, 
nikt nie ma prawa ani zajść, nicziewo tam. I ich nie 
wypuszcza nikt. Tylko robotników. A robotniki - pędzali ich 
wszędzie.     (01:09) 
 - Jakie roboty robili z getto? 
 - Z ghettu? 
 - Tak. 
 - A w gettu, wie, tam nikt i nie interesował się. A 
jaka robota tam może być? Co tam, co tam, czystota była, 
czy jakaś higiena oni mieli? Nic. Żyli tak, co kto 
zachwycił jakie, a reszta wszystko zostało się. Potem oni 
licytowali, już jak wywieźli ich na rozstrzał, to oni 
licytację zrobili. To tam taki Borowski był, on sam Polak, 
czy Litwin, nie wiem tam, nie mogę mówić, tylko że Borowski 
wiem, my z nim i do szkoły chodzili (?), patrzamy - już on 
licytuje. Nu i tranty te wszystkie, które zostały się - 
wszystkie rozsprzedał. A Niemiec stał, a my to stali z 
daleka, tam blisko, nie... kupować my ż nie będziem tego... 
tak Niemiec mówi mi: "o" - po niemiecku - "jak biorą to... 
Ale zara i wam będzie to samo. Rozumie? - Namiok dał taki. 
No, faktycznie. No, co ty jedziesz tamte kupować? 
 - To Niemiec tak powiedział? 
 - Tak, to Niemiec. Ale on pastaronnij. Pastaronnij. U 
nas bardzo Niemców mało było. U nas tylko poczta miała 
trzech czy czterech, Arbeitsamt - jeden był, i potem ten 
Becker, (???) i dwa kluka (???) te pracowali czastne, ot, i 
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stąd one, takie blondynki dwie. I to wszystkie Niemcy. 
Tylko byli przejezdne. Jak na front gdzieś, na Moskwę jadą, 
tam tego, czy gdzie oni jadą, to przyjadą. A tak, to nasza 
była władza, litewska. A jak na jakieś obławy, czy coś, to 
pomoc. I Estończyki u nas, i Łotyszy obławy robili. 
 - Litwini też byli? 
 - Byli, no tak, Litwini, no, obławy nie robili. Oni 
tylko mieli swój karatielnyj otriad, tam. A tam już wojsko 
przyprowadziła Łotwa. W uniformie. A te swoja uniforma 
miała, taka, jak zawsze. 
 - A karatielnyj otriad w jakiej formie był? 
 - A takie żółte, no, jak smetonowska była kiedyś. I 
czapeczki takie, ot, krągłe, tu, tylko, kozyreczek taki 
nieduży. To już ichni był. 
 - Gdzie on był zakwaterowany - karatielnyj otriad? 
 - Widzi, u nich, tam, u nas na Wileńskiej było, tam, 
musi, jakich dwudziestu, trzydziestu było. A jak mało - 
pomoc oni wyzywali. To Plechavičiusa dwa bataliony. I on 
zorganizował. On ich do Białorusi posyłał. Jak naszych, tu, 
Polaków rozstrzelali tedy, nu, tak tutaj mało ich, a było - 
czterysta trzeba było, to z Białorusi. To pojechali tam, 
postrzelali. A Białrorusi odkazali się. Tam koł smolarni 
gdzie to, ja jeszcze nie byłem ani razu. A oni na froncie 
nie byli. Bo ja na froncie był, to ja i Bułgarów widział, i 
różnych nacji. Ot... I te Łotyszy, to jak obława robili, 
to... może to ichna forma, ja to nie skapował. A te... 
Ukraińcy, to oni SS nosili formę. Oni z im walczyli. 
 - No, a kto Żydów aresztował? Czy karatielnyj otriad 
aresztował? 

 - Karatielnyj, da. Da. To wieczorem robili. Wieczorem, 
o godzinie jakiejś dziesiątej. Ja to był schowawszy się. 
Już tylko dali pogłoski, że Kozieły zabrali, tam, tego 
zabrali, znajomych tych, których... Nu, tak my wyszli z 
domu i na swojej łące, tam, na łozie takiej. Wzieli nóż ze 
sobą, potem siedzieli na tym... I żaba... U ojca kanały te 
wykopane; i żaba - pluś, i myśleli że nas. A tam, słyszym, 
Rudzińskiego, mego brata, biorą. Rudziński zdieś,- po 
rusku, zahoworił, a to on niedaleko, a w nocy bardzo głos 
dobry. Rudziński zdieś, nu, tak i wsio... I my od tego 
pugu, ja nóż po dzisiejszy dzień tam zostawiłem, w tym 
rowie... A chowali się w łaźni kahalnej. Ona rozbita była. 
I tam my w podwałach, basejn taki był osypany, to my 
chowali się i w dzień, a potem już ja poszedł do Szylinów. 
To Pietruszkin, Litwin taki, dobry był kolega. To on 
powiedział, ty idi, bo to już Becka zabili, a to oni (???) 
potem i znowu. No, jak oni (???), znaczy, i znowu będzie. 
To my... z dwa tygodnie ja tam przesiedział, i potem 
przyjechał z Wilna oberführer jakiś i powiedział, że nikogo 
nie budziem, kto, mówi, schowany, kto, może, chowa się, to 
niech przyjeżdża do domów. Nie będziem. Tu rozjaśniamy 
jakaś sprawa. Że nie będzie. No, wróciłem potem. To w 
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Szylinach. To tam stary ten, w osłobodienii (?), tej, 
ojciec, on wódka pędził, wtedyż można był samogon tam. Ja 
im pomagał, to jeszcze pieniędzy dadzą. Pomogę im zrobić i 
przy drodze. Niemcy jadą, garwoczą, a my tam, koło tego 
browaru... Nu, potem wrócili już my. No, prawda, ani 
jednego nie rozstrzelali. 

 - Но это уже было позже, это уже было после... 

 - To pozżie, poslie Becka. To poslie Becka. Ale nie za 
długo. Nie za... No tak, może jakieś dwa, trzy tygodnie, i 
drugiego kapnęli. A tych czterech razem. 

 - А вот скажите, пан, вот, когда началась война, вы знали, что будут, 
вот, евреев собирать в гетто, потом убивать? 

 - Nie... Ну, не представлял никто. Никто не представлял. Tylko już jak 
napisali te: "Jud" - nu, znaczy wsio już... To już każden 
znał. A getto już robili, to już... już my wiedzieli, ale 
zrazu, gdzie, coś? No, jak to człowieka przyjść i 
rozstrzelić, nu? Nu, bili oni, tego, siego, nu tak u 
człowieka bywa ta - ależ ty nie rozstrzelaj... 

 - Ну, а вы видели, как, вот, били евреев? 

 - Ja Kowarskiego widział, na swoich oczach. 

 - Как это было? 

 - A ja... było tak. Tutaj jest, na tej... Teraz Spalių 
ta ulica, czy jaka, gdzie siostra moja żyje. Przedtem, 
widno, była ta... Oktiabrska... On tam priwiezien... 
tam była żandarmeria, musi czterech jakich, pięciu 
Niemców, i Sauguma, w tym domu. Nu, i jego przywieźli 
tam, na badanie jakieś. I dali jemu maszynę. A maszynę 
on tam coś, myje, wie tam... człowiek taki pełny był, 
toż on nie chudieńki był, ten... Nu, i jego jak 
ponieśli, wiadry te wybili, koszulę porwali, i oni jego 
tak męczyli, męczyli, tak on co - on rzucił się - a tam 
sadzaweczka była taka nieduża, nu, trzy metry musi... A 
tam błoto. Nu, było wody trochę, my jeszcze - tam, 
rybka była zapuszczona,- przychodzili,- karasiki te... 
Tak on, biedny, z tego wszystkiego już nie wytrzymał, 
tak on zanurzył się. Ale zanurzył się - głowa tylko. A 
cały tego... Nu, i wyciągnęli, dali jeszcze, powołali 
tego, i wtedy z karatielnogo tego przyjechali i 
powieźli jego na Cyrkliszki. I oto cała (?)...  
   (01:17) 

 - A za co jego tak męczyli? 

 - A za co? Że Żyd. No, za co oni będą go? On doktor 
był, a doktor on był na całe Święciany. On dziecki 
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doktor, ja sam też wiele razy byłem u jego tam... Tu 
byli doktory - Miklaszewicz, tu po spisku robili oni. 
Oni spisek zrobili samej inteligencji. Ja to biedny 
był, a ot, już Rudzińska, gdzie ja na korcie pracował, 
ta moja ciotka i te braci - dwóch co rozstrzelanych, to 
oni bogate. Oni już - gimnazje ukończone, jeden 
seminarium ukończył. Teraz Miklaszewicz, doktor, 
Kowarski. Prawilno? Oni takich szczególnie, ot... 
Polaków. A Miklaszewicz już teraz, tam już w tym nie 
ma, już ona... siostra znalazła się, czy ktoś, to oni 
już nadgrobek ten postawili tego... oddzielnie. No i 
spisek, ja sam przy Niemcach, szli z..., ja bił 
kamienie na Nowo-Święciańskiej, żeby robota jakaś 
przyczepić się, bo mogli do Niemiec wyśleć, a ojciec 
inwalida i matka, co sami... Tak ja dwadzieścia marek 
za miesiąc zarobił, to mógł litr wódki - samogonu kupić 
wtedy. Dwadzieścia marek! No, ale tam było 
niemieckiego, starego tego już szabru - kosteczki takie 
malutkie, do... do drogi. To my trochę stamtąd weźmiem 
z ziemi wykopiem, tego, siego... I przychodzim - Żuk. 
To tak mówi mi: - aha, ja trochę po litewsku moga, ale 
ja nie mogę... nu, parę słów ja powiem, aha...a 
Piruszka Siemiarkow, taki był - ruski on, a on otliczno 
po litowsku, no, tak ja mówia, ty słuchaj, co on tam 
mówi. A on mówi tak, mówi: "Viena gatvė gatavas, a 
reikia antrą brać". Już - ...(???). Na wieczór patrzamy 
- już wsio gotowo, chap i już (?). I po spisku wybrali, 
tylko dwóch: Pietrow, Pietrowicz taki i Szerejko był; 
wie, taki on przy żuliku był. On... on ich bił tutaj, 
tego, nu, ot, oni za to złość mieli i wsio. Ale on 
woobszcze taki - bosiak, po prostu powiedzieć, ot... 

 - Serejko? 

 - Ale on i odbiwał się. Jeden już potem z fonariami 
chodził - ten karatielnyj. Ot... A żeby wszystkie 
drużno, to oni trochę odsileliby (?). Bo tam gdzie jest 
żydowski cmentarz, to tam już las blisko. I tam nie ma 
tych domów, tak można było tego... No, ale wszystkie 
strusili... A my tylko wystrzały słychali. Ot... Bum-
bum... Bo ja u Kozieły był wtedy, a koło Kozieły, tam, 
koło Untupskiej, ten domek, taki ostatni, gdzie 
Hryniewski potem postawił. I tam górka jest, i tam 
dobrze widać - teraz zarośnięte, to tam nie... A tam 
już wtedy ruch, poszło i wsiech sgoniali. To już na 
drugi, bo wieczorem to wzięli, to posadzili oni 
wszystkich, tutaj, do tego Jakštasa, tu był areszt 
taki. A potem już, na drugi dzień, już... już zaczęli. 
Nad wieczór tak, rozstrzeliwać... A mego brata tego, 
stryjecznego, to jednego wzięli stąd, a drugi był na 
tego - i tam znaleźli. Podchodzą ciszkami oni. 
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Zebrawszy się. Znaleźli że w karty grają. I zabrali 
ich. 

 - To wtedy, kiedy Kowarskiego męczyli, to... 

 - Nie, nie, to Kowarski oddzielnie. To oddzielnie. 

 - A to było do getta... 

 -To jak było Becka rozstrelali. Ot, nie mogę powiedzieć 
toczno, kiedy. To z rynku oni jechali tam, ludzi, 
podbierali towar jaki liszni. Ot... I wtedy on jechał 
do domu, ta wszystka czwórka ichna. Nu, i partyzantka 
jaka, coś... Nu, partyzantka tu dała trochę omyłkę. Bo 
to poszło wsio na cywil, cholera. Czterysta ludzi, to 
nie... nie jeden, nie dwa. Ot... Bo tu Niemca zabili, 
tak oni sto tych bojcow wzięli. 

 - A proszę pana, ja pytam, ot, как это было, вот, когда, вот, вы 
рассказывали - Коварского когда мучили, да? 

 - A Kowarski, to jeszcze przed rozstrzałem było 
wszystko, już on w getcie był tam, czy może jego 
inaczej dzierżali gdzie-to, bo on że komunist był 
jeszcze... (?)..., komunist,- a może i nie był; on nie 
był nawierno, tego nie mogę powiedzieć. I jego 
przyciągnęli tu, do maszyny mycia. Widzi, na jaką 
robotę oni brali. Niemcom ta maszyna trzeba umyć. Ot... 
Nu, i on mył, biedny, ta woda ciągnął, wszystko, potem 
nie tak jakoś, wiadro z rąk wyleciało, czy coś, i 
zaczęli oni bić. A ja może był, jakich, nu, 
pięćdziesiąt metry od tej sadzawki. Tam Wołochowicz 
taki żył, a to mój kolega. My każdy dzień tam z nim 
bawili się. Ot... I on oddzielnie tak, jeden i poszedł. 
Wyzwali dwóch - a już w Cyrkliszki wiozą, to już tam 
wiadomo. Tam i Grażula brat - ... (?)... zakopany był, 
oni nie mogli znaleźć, nie wiem, on odkopał, czy nie, 
bo ja już do wojska poszedł. Już to było po tym... po 
oswobożdieniju... Ot... W lesie... 

 - Так вот, того, Коварского, там мучили вот эти, карательные, или 
немцы? 

 - Tam Niemcy. Tam żandarmeria. Żandarmeria, tak. Nu, 
tam oni nikogo nie puszczali, w żandarmerię. Oni mieli 
swiaź, bo Sauguma blisko była, wsio. Tam Niemcy. No ale 
oni, żandarmeria, była to tylko dla wojskowych tych, 
które przejeżdża, oni k nam nie, tylko oni na rynek 
przychodzili, pamiętam. To oni jajek nabiorą bezpłatno, 
tam odbiorą u ludzi, wszystko; to już nie płacili. To 
już pomoc Giermanii była. A nasza tu była taka, 
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susiedka, co żyła tam, córka, Żełubowska, to już była 
tłumaczka ich, po niemiecku. 

 - А что было, вот, с еврейскими домами, когда евреев согнали в гетто? 
Дома были, всё равно, там какая-то мебель была, богатства... 

 - Nu, tak jak mówię, to wszystko odbierali. Jak 
wywieźli wszystko na swałkę, gdzieś w synagogach tych 
trzymali. Tam była jedna, zdaje się, rozbita, ot, 
dobrze nie mogę przypomnieć. A w druga, w składy 
jakieś. A wtedy licytacja była. Szli,(?) było, i koło 
mnie była, ot, synagoga. O tu, gdzie łaźnia, i 
synagoga. I na Nowej Święciańskiej jeszcze była. A tam 
dwie wielkich. Tam murowane; bocian(?) jeszcze; zawsze 
był symbol. Jego pokarmili Żydki, wszystko. 

 - A jak to licytacja była? 

 - A licytacja - tam, musi, burmistrz ten ichni był. Nu, 
wsiakich miestnych. Tam już Niemiec nie kasałsia. Ot... 
Tam oni sami licytację... Kto da więcej? Kto da więcej? 
Nu, i dali, i tego, a tamte śmieją się, to wszystko, z 
tego. Nu, im co spalić te ubrania, to oni wzięli 
jeszcze parę kilka marek. Ot... A tam, mówią, jak 
rozstrzeliwali, to tam już włosy przebierzali; niektóre 
chowali pierścionki, tam, tego, no wie, jak człowiek 
chciał żyć... To już tam Niemcy ich czyścili, też. 

 - A pan tę licytację widział? 

 - Proszę? 

 - Tę licytację pan widział? 

 - Którą tam? - Jak pędzili, to ja widział. Jak z getta 
pędzili. A tamtej nie. Tylko mój wujek, w Nowych 
Święcianach, on miał majątek ostatku, już na pensję 
poszedł przy Polsce, kupił. I on miał konia. I jego 
zapędzili tych... po już tym szumie, rozstrzelanych, 
żeby zakopać. To mówi tak, jak on na koniu tam jeszcze 
ludzi posadzili do jego, i on pojechał do Nowych. A to 
za Nowej jeszcze. Z tych Grzybów majątka. To mówi, 
ziemia ruszała się. Bo to tylko przyjechał do nas, musi 
jakiś tydzień czasu, od razu nie jechał, a mówi wtedy, 
mówi: nie daj Boże. Nu, i kopali ludzie, a co ty 
zrobisz? A tam dwanaście kilometry, i tam, myśli, 
dopuścili kogo? Może gdzie w lesie ktoś, wóz jakiś 
tam... 

 Oni jak rozstrzelali, to oni jeszcze lepszy fokus 
zrobili: oni tedy wzięli dwóch muzykantów - im grali w 
kasynie tu, i bal był zakazany wieczorem, i to do 
późna. Ja tam żyłem pod nosem już - toż parę szagów ... 
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(?) ... Nu, tak, oni, znaczy, tak: tam, znaczy, 
rozstrzelali,- już byli trochę pod gazem, a tu już im 
bal zrobili. Poslie balu, już jak podpili, Podoszewnogo 
i Walulewicza wzieli i rozstrzelali. Ot... To już dla 
balu to taka intencja. Huczny bal... To Walulewicza 
koło mnie tam rzucili, koło drogi, a tego Podoszewnego 
aż zawieźli Żenewiczowej... już to... aha... wywieźli 
na Styrnojsk (?)... Jak chowali, to nikogo nie dali 
puścić. Ja z daleka tylko widział, jak na cmentarz... 
Ot... To jedna związana ta... była kasyna. 

 - Ą żņīņ ... (?) widział... 

 - Widziano, tam, szum, ależ każden bał się, tylko 
przechodził, ale mimo. Tutaj rasstojanija było po 
drodze trochę. Przestrzeń, bo tam gdzie Jakóbson był, 
tam tego, tylko że już nie było ich. To my przechodzili 
- daleko już szli, nie koło kasyna. Tam i tańce były, i 
wszystko. I tam więcej nikt nie miał prawa zajść. To 
już ... (?) A te muzykanci grali w kasynie. Oni nie u 
nich grali, ale dla kasyna, bo w kasyno oni robili tam, 
te same. I policejskie różne, i Sauguma robiła tam w 
kasynie to wszystko - to ichnia była. Tam cywil nie 
zachodził. Bo przy Polsce było to dla wszystkich. Ot... 
Nu, i te przepadli. Ojciec i matka chowali, a bo więcej 
nikogo, tylko kto jak idzie niby, to on spójrze. A tak 
na cmentarz.            (01:29) 

 - Но, а тут, вот,в Свенцянах, кого нибудь из евреев, вот ещё до расстрела, - 
были, вот, убитые? 

 - No wie, tak, tylko Grażula ubili. 

 - Jak Grażula ubili? 

 - A Grażula ja nie wiem. Tylko patrzym - nie ma jego. 
Nie pamięta, jak to było? Nic nie mówił, ot, Pieriec? 

 - (?) 

 - Zabili, wzięli, bo Żyd, i wsio. Może gdzieś on 
odkłonił się od nich tam na ile szagów, może on i nie 
poszedł po tym rynsztoczku. To już bez przyczyny. No, 
Kowarskiego za to, że maszynę mył dla nich. Ale nie tak 
zrobił. A Jakštas ten, to... przezwali "ludzka śmierć". 
To on mógł tych, których rozstrzeliwali, tak, bez - z 
getty, ale dopołnitielnych, z roboty kogo, ktośkolwiek 
tam, ich stuknął, czy coś, tak on litr wódki dawał, 
żeby on... jemu rozstrzelić. Taka była jego smiekałka. 
A sam podobny na Żydka był. Broda taka zapuszczona, tu, 
taki czerniawieńki, może Cygan - nie Cygan, nie 
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zrozumiesz. Ale do jego kto już popadł się, to już on 
... (?) ... 

 - (?) 

 - Mnie spotkali do domu, to blisko tu, koło kasyna, ja 
i idę tam, u Stasiūnasa. U nas buchalter pracował, i my 
bardzo dobrze z nim drużyli. Stasiūnas... On nam dużo 
pomógł. On zawsze nam powiedzie, kiedy obława, czy coś, 
i Strabow taki był. I tam Litwini, które z nami 
rabotali - oni pomogą nam, wszystko. No, ale byli 
ludzi, takie, wie, już odkłoniwszy się... Ot... A tak 
...(?) ... Tam, ósma godzina, jeżeli po polsku 
zamawiasz, czy po rusku - wsio, już... Nie przejdzie... 
Ja po polsku zamówiłem - nu, tak... z pistoletem, 
wszystkim czym, nu ja trochę... - i tak, i tak życia 
nie ma, wszystko jedno; nu, ja jego złamał, zwalił, 
wszystko, a potem słyszę, on widzi, że już tu ... (?) 
... i on nie może na mnie wstać - pistoletem tylko 
macha, ja za ręka, i on ... (?) ... wystrzelił do góry. 
A tam Sauguma, u Żełubowskiej byli, oficery te. Oni - 
tach-tach-tach, patrzym, po bruku, a kiedyś bruk ten 
był, wiesz, słychać, jak biegną. Jak biegną, to ja jego 
odwalił, na druga strona. I on już wystrzelił. Nu, i te 
przylecieli tu: "partyzany, partyzany", i wsio... A tu 
nie partyzany, a tu swoje. No, i on mówi, aha: "Runkas 
viršun",- tylko mnie powiedzieli; ja wziął i podjął. A 
on wstaje, bo on już pod nizem był. Nu, wstaje: - 
"Runkas viršun" - "Savas žmogus" - o, to już ja 
zapomnił: savas žmogus. Jak "savas žmogus" - on 
przykładem jemu dał; on nie rozbirajet, kto tu praw, 
kto winowat. Już lepiej potem tam. Nu, i nas zaciągnęli 
do tego Jakštasa - od razu do Saugumy, tam oni śledztwo 
zrobili, nazwisko, imię, co, za co. Ja mówię: tak i 
tak, i podał nazwisko tego Stasiūnasa, i wszystko. A on 
u nas buchalterem w dorożnym otdielie rabotał, ale 
dobry człowiek był. Nu, i tego... on staje, potem ja 
mówię, tego, oni badali, zbadali, podzwonili tam do 
dorożnowo, mówi - on rabotajet? - Rabotajet - nu, jak 
rabotajet, znaczy, wsio. Nu, i mnie wypuszczają. -Eik. 
Nu, ja wstaję, do widzenia, nu, ja po litewsku już 
powiedział, bo trochę też dokapuje... aha... i patrzę: 
on mnie powiedział "Eik", a tego - "Stać". A on siedzi. 
On i nie wstaje - a tam wie, to oficery wsio-taki, kak 
ty siebie nie chocziesz. pust' tam Niemiec jakiś, ale 
tyż uważenie miej i kulturu, a on tak, o... a, savas 
to, savas - tylko wyskoczył, ja drzwi jeszcze nie 
odkrył, a on jemu i znowu - po twarzy! I okazuje się, 
tak wyszło, że on trzy miesiące nawóz czyścił na rynku. 
Dlatego sądzili. To pierwszy słuczaj. Ot... To pierwszy 
słuczaj. I tu blisko, ot... Ale jak ja z wojska 
przyszedł, w polskim, i w mundurze tym, polskim, z 
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medalami, ja jego spotkał na rynku - spotkałem! I od 
tego czasu nic. Ja nic jemu ze złości - już to 
przeszło, nic nie robiłby, nic. Ale drugi choć 
podejdzie, popatrzy w oczy, tego... I ja patrzę, a on 
tylko raz, raz, w ludzi poszedł i wsio... Myślę, co... 
dureń. I ja już wypuściłby, choć pogadałby z nim. I po 
dzisiejszy dzień nic... Niskiego rostu on, taki pełny, 
pełniejszy był. Nu, a ja trochę siły też miałem wtedy. 
Myśli, że jak pistolet on pokazał, już nie trzeba było, 
wsio. To nie było czym mnie jego coś, tak ja tam... 
Wiercińskiej, koło Abramsona, naprzeciw Abramsona, - 
Wiercińskiej fundament był z cegieły. To ja cegiełkę 
tam, kawałeczek - i jemu o, tu, w głowę - jak dziecioł 
podzióbał. Przyszedł, krew idzie - do tego, do 
Jakštasa, zapędzili mnie i tego. A tam do Giermanii już 
przyszykowany etap. Nas pomieszali. Tak tamte wypędzili 
jego, na tych schodach, pokruszyli na progu. Siedział. 
Nu i potem on został się, a na jutro już patrzę - mnie 
wypuszczają. Ot... To było do tego jak jeszcze, jak 
zabrali, to od razu do aresztu, a potem już wyzwali do 
Saugumy,- ja trochę też nie tak...      (01:36) 

 - Tak ten Jakštas - on był... 

 - On był tam naczelnik tego aresztu. I tych wsiech - 
ichnich tych - oni szczytali ż priestupniki to wsio. 
Ot... Kogo złapie, czy coś, czy obława idzie, to 
wszystko do jego tam.. A stamtąd już oni tego... Nu, 
niektórych może i do więzienia wsadzili, toż u nas i 
więzienie... 

 - А он был в Америке, и также, как, вот, многих, которых сейчас... ну, 
участвовали в этих расправах, так Америка лишает гражданства. Он был 
гражданином Америки, и его сейчас привезли...   
 (02:00) 

 - Да. 

 - Wie, u jej był mąż. I on tam w tiurmie nadziratieliem 
rabotał. 

 - Да. Вот jego przy... всё, да? 

 - Rozumie? 

 - Wszystko rozumie po polsku. 

 - I córka jescze zostła się od jego. A jego po 
dzisiejszy dzień nie ma... 

 - Tak jego... 
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 - On w uniformie takiej chodził, jak karatielnyj. O, 
teraz ja doszedł... On sam Litwin. 

 - Volkovickas, teisingai? 

 - Да, да. 

 - A, ot, proszę pana, powiedzieć, o, te, te karatieli - 
to byli święciańskie, ale... 

 - Było i święciańskich, tutaj bardzo zmieszane.I oni 
wyjeżdżali, to te tu przerzucą tych... Tych, otóż było 
parę tych Misiūnów, ale po dzisiejszy dzień nie ma. 
Wszystkie one do ich ... (?) ... pojechali na zapad. Tu 
swoje ludzi nie daliby jemu zostać się, nijak... Ot... 
A tylko jak ... ... to po wszystkim, jak tylko Niemiec 
zaczął odstąpywać, to już tylko kto nogi - prędzej 
zmywać się. I oni trochę zaraniejie wiedzieli, że to 
już... już z Białorusi pociski padały, to już oni 
szykowali się. Ot... Patrzym - Bilecki taki. On musi z 
Niemcami rabotał. On sam Polak był. Bilecki. I oni tam, 
parę Niemców żyło, musi, z tych, z żandarmerii. I tu 
już - wsio, Niemców nie ma. Tylko wyjeżdżają, 
wyjeżdżają wszystko. Patrzem - i on siada, do Niemiec 
siądł i pojechał. Do niemieckiej tej maszyny. I 
powieźli. I też wyjechał... Tak i robili. A niektórych 
nie brali, tych. Tu taki Jan był, chromy, bez nogi. On 
był donosił, pod okny chodził, kto co robi, wszystko - 
to jego zastrzelili. On do maszyny chciał leźć, nu, i 
takich nie nado... Oni brali tylko te, które byli 
gławne. A ten Wiłkowyszki, to to, to już mnie - teraz 
czuje ja... Czuje... Był on... W więzieniu był. Ot... 
Jeszcze mego brata wzięli, Kazimierza, co do Polski 
wyjechał. Łotysze jak-to zlitowali ... noga ... pod 
kartoflanikom schował się, a akurat kartofle kopali. I 
takie kupy kartoflaniszczy,- tak on wział pod kartofle, 
żeby w domu nie być, bo z domu zabiorą, a oni i po 
kartofle poszli, wszędzie. I patrzy - noga. To jeden 
Łotysz wziął, przykrył ta noga, bo... bo, znaczy, 
jeszcze drugie pójdą. I on został się. Potem drugie - 
płach i wsio rawno naszli jego. To tego Wołkowiszki - 
on cygarietów miał parę paczek, niemieckich, reszta 
jeszcze była, to on jemu dał, to on jego wypuścił. O, 
kakoje prawo było. To z tiurmy - bo do tiurmy 
zapakowali, nie do Jakštasa, a do tiurmy tych, 
obławszczyków - dużo było. 

 - To co robił ten karatielnyj otriad? Co oni robili? 

 -Tylko na jakieś rozstrzały. Bolszie nicziewo. Ili 
obława tam jakaś idiot i wsio... On więcej nie kasałsia 
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On ż do frontu nie kasałsia... więc tylko tu paradek 
miał. 

 - I Żydów rozstrzeliwał ten karatielnyj? 

 - Tylko on. Nu, a te otoczone byli tam. Już mówili. 
Niemcy tylko patrzyli i fotografie robili. Fotografie 
były tu, pokazywali ludzie fotografie. Ot... Oni 
rozbierali ich tam, brali to złoto, pierścionki kto 
może miał - wsio to Niemcy robili. A tamte - oni tylko 
egzekucje wypełniali. I tutaj oni - egzekucja. A tu bez 
ich ani jednego Niemca nie było u nas. Ot... A ile ich, 
to nikt nie może powiedzieć teraz. Nu, może jakieś 
dwudziestu, trzydziestu, więcej nie trzeba tu było. 
Ot... Na ta kupka. A do Białorusi - już tam pojechali 
oni - ich więcej.   (02:05) 

 - Tak oni i w Białorusi rozstrzeliwali? 

 - Tak. A jakże to. To wszystko za jedno, za Becka. Oni 
i w puszczy Białowieskiej byli, na partyzantów tam 
jeszcze jechali. "Nasza Gazeta" ładnie opisywała, 
Polaki. 

 - A Żydów oni rozstrzeliwali w Białorusi? Czy nie? 

 - A ot, nie wiem. To, to ja tego nie mogę powiedzieć. 
Szto-to nie... Nu, na Ukrainie oni to byli... Pamięta, 
jak dwóch Łotyszów, czy czterech, jedna dziewczyna i 
trzech Łotyszów groby odkopywali,- krematorium, gdzie 
spalone, mogiły, gdzie Żydzi byli, to oni popiół to... 
spalonych tych przesiewali, i złoto, brylanty tam. 
Pochowali niektóre ludzi. I w gazecie było, że... to 
sam czytełem ta gazeta, to przy Sowieckim Sojuzie 
jeszcze było, to oni mieli za dzień - na dziesięć lat 
życie obezpieczone było. A potem, znaczy, przebrali się 
na Ukraina, a w Polsce ich podchwycili. A co oni 
dostali - kak chuligaństwo. Tu Wilno, Łabonary, Ponary 
- wszystkie oczyszczono. 

 - Вот, я хочу спросить ещё: вот этот карательный отряд: так они вот 
здесь, расстреливали где - в Цирклишки они расстреливали? 

 - To ichna, ichna robota, tak. Tam Niemiec nie pójdzie. 
Niemiec będzie bać się iść, bo partyzany jeszcze plasną 
jego. 

 - Где они ещё расстреливали? 

 - Nu, bolszie tu, tak. Może gdzieś po wsiach jest, też, 
kogo wezmą - wsio. A Kowarski, tam jeszcze było takich 
para słuczajów, a jak tego - Subocza, nu... tak jemu 
rozbili czerep, aż mózg wylazł, no, ale on borołsia z 
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nim - no, ale szto ty poborośsia, wsio rawno(?)... Bo 
on pobity był potem - a on zdorowiecki taki, ten... Z 
karatielnogo. Bo on żółta forma, bo ta to niebieska 
taka, ciemna, nosili te, Sauguma, a ten z policji. 
Ot... A policja tożie nie kasajietsia k etomu. Bo oni 
oddzielny sztab mieli, etot... karatielnyj, ten. 

 - Как фамилия, которого разбили, вы говорите? 

 - Subocz. 

 - Subocz? 

 - Subocz, tak. 

 - Czy pan widział, jak jego bili? 

 - Wie... Panie, to koło mnie było... U mnie tam całość, 
same centrum. Oni bili się koło naprzeciw kasyna. Szczo 
tam wyszło - on dawaj, Subocz, odbiwać się. Odbiwać się 
- on jego tam dobrze pokułdoszył. A ten potem powiózł i 
koło mojej ciotki, Rudzińskiej, koło zaboru - jego tam 
dokończył. Ot... 

 - A czy pan widział to? 

 - To, panie, widziałem, ale co my tam? - bali się i 
podejść blisko. Tylko z bliska... Potem i Rudzińska 
przychodzi, rozmawia, mówi - idźcie, zobaczcie, Subocz 
już gotowy. Ot...  (02:08) 

 - Так вы расскажите нам, вот, что вы видели, вот, как Субоч бился, вот, с 
ними? 

 - Как? 

 - Как он бился, Субоч, с ними? 

 - Ну, он руками. A ten kolbą bić naczał. Стрелять его не стрелял. Bo 
on silniejszy byщ i zdorowiejszy, a Subocz - on też большой, 
вот, как я, буду большой(?). Он тоже плотный. Ну, и он дал им видеть, что 
он его не может zwalić. Так он его раз тогда писто... ten... винтовкой - он с 
винтовкой был, винтовку наставил, и - идём. И повёз там, koщo 
Rudziсskiej, i tam jego kolbа прибил. A tuż ludzie 
wszystkie zbieżali się potem, ale też z dalioka, sztob 
blisko nie było. Ну, забрали его, и всё. 

 - То было ещё перед расстрелом на полигоне, так? 

 - Это перед, перед. 

 - (?) 
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 - Да, да... Вот, видите, у нас тут очень запутано тако дело, что, вот, или 
перед, или за, то уж трудно вспомнить. Ale to перед полигоном. Вот... Ale 
potem juz on  высматывал, что ... страшно... вот, тут всё побито у него 
кулаками, синяки у этого. Его искали, ходили, ale nie ma, пропал в воду. 

 - Кого искали? 

 - А этого... Полицейского. 

 - Как его фамилия была? 

 - Не знаю... Не знаю. Я вообще фамилий этих, знаете, не привыкший, bo tu 
много наезжих было. У нас швянчёнских тут мало кто остался. Тут было 
русских, поляков много, и евреев. 

 - Так Субоч с ним бился один на один, да? 

 - Один на один. Он в городе... И мы так надешли. Ну, ale nadeszli - 
тоже близко не подходим - видим, же дерётся, ещё mówim: mówim, on 
da, Subocz, jemu, а он, видите, как вышло. А он мужчина - будь-будь... 
Вот... I on jego zmęczył,  смучил. В череп как дал, так всё, тут 
расквасил это. Ну, ему при публике и не было как, musi, чтоб не видала 
публика. А застрелить причины нет, musi. Этот może trochę, немножко, i 
podpity był. Ну, и брат один остался, и брат потом в Польшу выехал. 
Ani brat не мог сделать, ani отец что-нибудь. Отец похоронил его, и всё. 

 - Так в каком месте эте драка происходила? 

 - Вон, Rymu teraz ulica. Rymu, gdzie kultmag. 

 - (?) 

 - Это маленькая уличка она, совсем. То моя родина там. 

 - И вы вот, тогда стояли где - вот... 

 - А я, bliэej немножко, вот, до культмагу. А мне видно, как на далони, bo 
u nas, tak чуть под горку она idzie... I tego Walulewicza jak zastrzelili, 
выкинули ...(?) то я сам смотрел. 

 - Кого застрелили 

 - Walulewicza, szto muzykanty grali, jak wtedy po 
rozstrzaщu. Так их вывели без ничего. Взяли и распляскали, и готово. 
Этот русский был, а этот поляк. 

 - Музыканты, да? 

 - Да, музыкантов. Не виноватых совсем. Что im grali; ну, так ты ж дай им, 
стукни там, ależ ну, за что ты их будешь расстреливать? Ale oni 
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wzbiesiwszy siж byli. Oni э tam что делали, to ужас: и 
танцевали, и кричали, и всё... Ну, а народ по улице ходил, то что... Они 
вначале как-то над вечер привезли, ещё policyjnej nie tego... 
время... Каждый ходит. А мне касино это совсем близко. Вот... 

 - Ну, а теперь, вот, скажите, пожалуйста, вот, было уже это самое 
большое убийство, на полигоне, когда было - там, вот, только карательный 
отряд убивал, или они получили... 

 - Там карательный и нeмцы окружоне были, вот, так. Я - бо мне дядька 
рассказывал. Там люди видали много швянчёняйских tych, Łabanary tam 
ż te - были, видали. Там немцы trochę, и снимки снимали. Вот. А эти 
поехали, и побили, и приехали баловать. 

 - А вы своими глазами снимки видели? 

 - Снимки я не видел. Kuba, zdaje się, pokazywał когда-то, вот, я не 
знаю там.  ..... (?)     На Ядияново,     как было, помните, суматоха? 

 - Да. Куба много рассказывал. 

 - Много рассказывал Куба. 

 - Но один снимок есть у меня в книге. 

 - В книге есть? 

 - Снимок Ponary(?). Это тоже wziete от людей. 

 - От людей? Видите?   А там лес. А дадька то на своих очах, он этих трупов 
закапывал. Вот... А там ж ludzie już говорили. Bo и оттуда люди, там ж 
надо было яму закопать. Какую яму, я to juэ не знаю, где, ещё в каким 
месте to, prawda? 

 - A co pan widział w tym dniu, co...? 

 - Ja widział tylko jak ich z getta wywozili. Ot... Ot 
tam... A już wiedzieli, że tam na rozstrzał idiot, i 
wszystko. Jedna Brumberga córka uciekła. 

 - Która, Lienka? 

 - Tak. Jak? 

 - Lienka. 

 - Nu. sama mładsza. Sama mładsza. Ona na Zadworniki jak 
się tam, jeden nie, to oni plasnęli, zastrzelili, musi, 
jakiś inwalida, nie mógł iść, czy coś, i do woza 
rzucili. Ale to kawałeczek drogi było. A patrzem - 
pobiegli. Nu, ja ich... ich znam, ja ż u nich pracował, 
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u Brumbergów, plakaty te nosił, wie, kino jak oni 
mieli. 

 - To pan widział, jak ona uciekała, tak? 

 - Jak uciekała, tak. I mówią, że, ot, i Żydki mówią, że 
ona żywa. Ale gdzie - ja to już nie widział nigdzie. 
(?) Pani też zna Brumberga? 

 - No, ja teraz nie mogę powiedzieć... 

 - Jak nie...(?) 

 - A gdzie pan był jak... kiedy ona uciekała? 

 - Ja byłem stając tak... getto było tu, naprzeciw... 
getto - gdzie w rynek, ot, wchodzi się. Teraz rynku nie 
ma tu. 

 - Tak. 

 - Nu, blisko getty. Blisko. Ot, gdzie synagogi stały - 
a ja z górki patrzył, jak wyprowadzają. A tu centralna 
droga do getty była. Nu, ile - czterdzieści, 
pięćdziesiąt. Tam ludzi było, chodziło wtedy w mieście, 
nu, blisko nikto nie miał prawa podejść. Ot... I ja 
wtedy z tyłu, już jak wtedy te kolumny szły, tu, te, to 
ja bokiem, po drugiej stronie szedł, tego, i 
doprowadził do pieriekriostku świańczioniajskogo, gdzie 
na Nowe Święciany. Тогда увидел, и всё - poszedł do domu. 
Ot... nu, i traur już togda był, wsio. Czekali. To w 
ten wieczór ich i rozstrzelali, bo gdzie oni będą 
trzymać? Nocować nie będą. Ot... A tam już 
przyszykowano, bo już czuli, że tam, w kasynie, mówią, 
bal będzie bolszoj. Ot... Wielki bal... 

 - Так их вывели и расстреляли в один день, да? 

 - To trzeba było jeszcze doprowadzić, pieszkom gnali do 
Nowych. Może tam maszyny dali im, jak co, ja to nie 
priedstawliaju. Czy może nie w odin, może tam w polu 
gdzie trzymali. W polu, tak? A, nie może mówić tylko, 
ot... (?)... Ale w polu to już nie natrzymają. To już, 
musi, w odin. Bo oni wyszli tak, nie późno, ot, nu, 
godziny nie mogę powiedzieć. Nie późno. To dzień był. 
Dzień. A tam może podwieźli ktoś, maszyny jakieś były, 
bo cała droga tak... człowiek... A oni ż dochodiagi (?) 
biedni byli, i głodno, i chłodno, i wszystko. Co oni, 
mieli jedzenia dużo? Kto im da? Nu, i getto czystieńko 
zostało się. No, a wtedy poczyścili jeszcze ostatnie 
tranty te, co mieli kto, no, i licytację zrobili. A z 
domów ich - jak do getty, to druga licytacja, zabierali 
oni - tam już lepsze rzeczy były. Między sobą dzielili 
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się niektóre. A te, to już poslie getty wszystko 
sprzedawali. A co tam, materac, łóżko, a może kto i 
łóżka nie miał, nie wziął ze sobą. To Wolsona (?), ... 
ode mnie, ...(?)..., nic nie wzieli oni. Jak był, o, 
dom, zakryli i pojechali. Choć tam u nich nic i nie 
było dobrgo. Oni biednie i żyli. 

 - Сколько было лицитаций? 

 - Licytacji? 

 - Mhm. 

 - Jakich - сколько 

 - Одна только, после расстрела на... 

 - Одна. Одна, да. O, tego Borowskiego ja zamietił, no, ale 
on - już mnie matka do Polski przysłała list, szto jego 
posadzili i w więzieniu umarł. On... nu, znaczy, kak 
priestupnik, został się. On im pomagał, widać, bo tak, 
... (?) ... ... on żeś tam rabotał. Ot... 

- Czy może pan powiedzieć, jak wyglądała licytacja? 
Вот, как это было? 

- Nie jeden dzień, musi, kilka dni, ale my już potem 
nie interesowali się. To na... przy odkrytym niebie, 
tam ruiny tej synagogi stoją, tam, jakiś węgieł był, 
pamiętam jak dzisiaj, i oni stąd te triapki łożą - 
kto da więcej, kto da więcej... - wsio. Ot... tego to 
ja pamiętam, który tam... młotkiem bił, a tam jeszcze 
był, musi, bumistrz jakiś... 

 - I bili młotkiem, tak? 

 - Nu, kto da więcej, jak się... Kto da więcej. Jeżeli 
ja daję tam, dziesięć marek, a daje więcej, to więcej, 
tak jak na... na każdej licytacji. Ot... Nu, i ludzie 
ciągnęli tam. Ale tam i ludzie takie byli... 

- А много было покупателей? 

- - Ну, не так много, ale szli... не так много... Widzi, jak 
pan mówi po rusku do mnie, tak ja... mnie chce 
się po rusku odpowiedzieć...   
 (02:09) 

 - Nie, nie, nie, nie, nie, proszę pana opowiedzieć po 
polsku, to bardzo dobrze, że pan po polsku mówi. Na 
swoim języku. To dobrze. 
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 - To tam jakich koło dwu dni. A co tam było sprzedawać 
dużo? Tam nie było... Ot... 

 - A jakie dni to były - sobota, niedziela? 

 - O, tego nie mogę powiedzieć, nie mogę. Wie, to 
dokładnie trudno; potem spalono, zostało się ta jeszcze 
koło getty, tam ż był jakiś starczy ten dom, na Nowej 
Święciańskiej tam, drotem ogrodzony, to biedna,- tam 
jeszcze nasza znajoma, jedna wywieziona była z tych... 
nie sierotów, a... postariełych, i ona tam, biedna, w 
drotach wczepiwszy się tylko, ciut' pod beretką włosów 
zostawszych się, a tak sucho... (?) ... zostało się. 
Ot... To już po... po pożaru tym. A tak już oni 
wszystko tu spalili. Święciany w ogóle - nie daj Boże. 

 - Jakie jeszcze rzeczy sprzedawali na licytacjach? 

 - Nu, wszystkie co popadło. Co popadło. Te, które 
lepszą mebel, jak oni wywieźli do tego, to oni sobie 
nabrali się. Bo oni mieli starinne, takie kredensy 
ładne, u, nu, Brumberga. Takie kredensy były, ładne. 
Pewnie, u biednego tam nic nie było, ale kto bogatszy, 
to miał... Bo domy puste, domy ż nasielali. Ot... To 
wszystkie te centra, gdzie koło mnie było, wsio 
nasielono. Prunskas taki, pamiętam, z Litwy, browar u 
Żara odkrył przy Niemcach, koło mnie. Piwo... Piwo... 
Ale... (?) ... wszystko to już on... jego tam warzenie 
było. On, musi, odkupił już ten dom, i wszystko. Potem 
magazyn odkrył tam, piwny ten, bar zrobił on. To aż z 
Poniewieża przyjechawszy. Nie do jednego domu, a 
wszystkie domy zostały się puste. Tam już nie 
licytacja, nic, tak, musi, rozbierali, i wsio... Tam do 
rządu nic nie popadło. Bo to jeżeli licytacja idzie 
jakaś, czy coś, urząd jakiś robi, to on ma zysk, a 
tam... Po znajomości kogo, tego, trzeba było zapełnić, 
dużo przyjezdnych do nas przyjechało. Ot... Tyle ludzi 
ubyło - co myśli. U nas jak - ja już nie wiem, kiedyś 
ja wiedział, ile Żydków było - nu, tu była ciut' nie 
połowa. Prawilno, pani, było? 

 - Tu było więcej. Tu było trzy tysięcy dziewięćset... 

 - Nu, a Polaków? 

 - A wszystkich pozostałych to było... było osiem tysięcy wszystkiego, a trzy 
tysiące dziewięćset byli Żydzi. 

 - No i dobrze, a teraz odliczyć ruskich, ilu ich było 
tu, dużo? 

 - Ruskich, Ukraińców... 
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 - Ukraińców, Cyganów było, nu, ... (?) ..., a Tatarów 
ile było, i cmentarz ichni jest, wszystko. 

 - Tak, tak. 

 - My liczyli tak... 

 - Jeden na jeden. 

 - Pół na pół. 

 - Pięćdziesiąt procentów, a w rzeczywistości więcej. 

 -Ot, nasza, moja ulica, tak zupełnie u nas jest... nu, 
jużtam, potem już ta Haducieńska (?) - tam już mniej 
było. Centr goroda - też pełno było. 

 - A Szkolna? 

 - A Szkolna, proszę. 

 - Proszę pana, chcę spytać o tej licytacji. Po 
licytacji - czy pan widział, że noszono odzież...? 

 - Nie... (?)... uwagi. Nie interesowali się. Bo to 
przeciwnie było patrzeć. Nasze szli, które, to oni 
nawet odwracali się, i wszystko,- już nie ma ich. Co 
tam brać? Co ich - do łaźni pędzili, czy coś, pędzili. 
Bić... to to samo jak w Oświęcimiu, ja byłem to... 
tego... w gazowych tych kamerach - do łaźni zapędzają,- 
tam i filmy nam pokazywali, wszystko - i wtedy Niemiec 
przychodzi - wy pomojtieś, a tu będziecie odziewać się, 
dziecinnne te... (?)..., a wtedy gaz ten - raz, i tu 
już wiozą. I sami palili te - brali którzy silni, a 
potem i te idą tam - gazem - nowych biorą. Ot, tak... 
Ja dwa razy tam - w wojsku był, tak zwiedzić pojechał, 
i ot, teraz, w osiemdziesiątym trzecim, było 
czterdziestolecie Wojska Polskiego, nu, tak mnie wzięli 
tu, pokierowali do Polski. To tam straszne... To już 
popiołu jest trzysta dwadzieścia kubiczeskich metry, w 
kupach zrobionych - pan widział może; był pan w 
Oświęcimiu?    (02:24) 

 -Tak... To jeszcze proszę pana powiedzieć o tym 
karatielnom otriadie. Tam, pan powiedział, że była tam 
jedna kobieta, tak? 

 - Jedna była. Była. Kulawa... Ale jak familia jej - 
nie... nie mogę powiedzieć. Ja jej nie widział. Już 
potem, ja ż z wojska - miał dużo czasu (???) - też, nu, 
co tam, dwa lata przeszło, dwa i pół, toż... nu, w 
ogóle nikogo się nie ...(???)..., tylko swego tego ... 
(???) ... spotkał. Ale on uciekł, i Bóg z nim. Nu, on 
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mnie zastrzeliłby, tu niecziewo goworit'. Gdyby ja 
trochę słabszy byłby, to on mnie wsadziłby. I on był 
jeszcze z druhom, ale druh nie poszedł. Druh został 
się, a on ze mną zaczął, tego... 

 - A pan pamięta tę kobietę? 

 - Kobietę? No... Twarz ja jej przypominam. Rozumie? 
Pociągnięta taka, chuda, chudoszczawa, i... a kulawa 
była, że ona podjąć się nie mogła. Ona, o, przeważnie, 
upierała się tak - i poszła. I biegom, i biegom. I 
biegom... A tu automat u jej - nie tak wisiał, ale tak, 
o, i ten przeszkadza, automat, i ona biega. My śmieli 
się z niej. My idziem na miasto, a oni gdziekolwiek idą 
już, ale tam nie będziesz ich śledzić, gdzie... 

 - Tak ona święciańska była? 

 - Tu, u nas. Švenčionys. O, na Wileńskiej ulicy, 
naprzeciw Mackina (?), ot, ta strona. Gdzie Świrski 
miał uniwermag, o, tu. Ichni sztab tam był, na górze. 

 - I ona była też w uniformie? 

 - A, uniforma? 

 - Albo bez uniformy? 

 - W uniformie. Bez uniformy u nich nie chodzili. 
Wszystkie w uniformie. To smetonowska, musi, forma, bo 
ichnia taka była. Tylko że czapki te, wojskowe takie, 
bo tu - oficery tak nosili te, z kozyrkiem takie, 
wielkie.     (02:26) 

 - I co ona robiła, ta kobieta? 

 - Nie mogę powiedzieć. Czy ona była tam, uczęszczała 
tam, w tych bojach... ale nie wiem. Nu, była, biegała z 
nimi razem. Oni idą, i ona pełznie. Ot... Ale już tam 
Pan Bóg jej skarał - i jeszcze trzeba, nu... Co ty 
zrobisz... 

 - Proszę pana powiedzieć, co jeszcze pan widział. To 
pan widział, jak Kowarskiego męczyli, tak... 

 - Widziałem to, tak. Jak wywozili z naszej, do giety 
spędzali, to z mej ulicy, ja wszystko widział. Nie 
widział, a był przy tym, jak... na tego... Już dalej 
tam domy, to oni tam... drugie trzęśli ich, zabierali. 
A koło mnie to stali... i ciotka moja, jeszcze Giro 
żył. I on przyszedł, wsio. Ot... Nu, tot Żara - jak 
zabierali, to ja nie zauważyłem, bo widać z tamtej 
strony, a tu nie widać. A jak Wolsonów ... (?) ... już 
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razem, to już sowsiem bliski. Żar - to trzeba było 
obchodzić. Ot... A tu już blisko. 

 - A Kowarskiego zabili w tym samym dniu, gdy męczyli, 
albo... 

 - Jak pomęczyli, jego poprowadzili w Cyrkliszki, a 
Cyrkliszki - to już znaczy, na rozstrzał. O, to i ta, 
musi wie, którego dnia, jak ona... ot, nie mogę... 
Jusisa. 

 -A, Jusis, ona wszystko wie. 

 - Ona wie. 

 - Ona wie. A u mnie jest zapisane wszystko, co ona powiedziała. 

 - Ona tam, i jama gdzie... Pamięta, pomnik stawili, 
jeszcze jama, mówi,- pojechali my, jak pomnik postawili 
tam. Ona wsio - mówi, to przy mnie było. Ot... A jego 
już wzięli,- już jego do aresztu nie prowadzili; już 
wywołali tego, to już... już takiego nie będą przez 
miasto, już on skaleczony. Rubaszki porwane, pobity, 
krew idzie z głowy, wszystko. To gdzież oni tam 
postawią już jego - na robotę nie godny on. Póki 
zaleczą - to na co im, drugiego wezmą. A co on zrobił, 
tego, to nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia... Tylko że 
doktor był. Ani on mieszał się - żeby on w jakiejś 
demonstracji szedł, czy coś - nigdy... Spokojnie żyli, 
i wsio.Co o nim mówić, a kto tam zrobił z Żydków 
cokolwiek na ich? Nikt. Wsio. 

 - Tak Kowarski, kiedy jego męczyli - on chciał utopić 
się, tak? 

 - Äa. Ale jak on utopi się, biedny. Nu, dał się, bo już 
on nie mógł wytrzymać, tak on głowę zanurzył. Jak z 
głową, tylko bur-bur-bur, i te... Niemcy podchwycili 
jego. Wyciągnęli. Postał, obcziołsia, tak, tego, i wsio 
... ... (???) ... ... , patrzym, przychodzą. Dwóch. 

  A z panem - to wielu ludzi widziało to? 

 - Proszę? 

 - To wielu ludzi widziało to? - Jak jego męczyli? 

 - Męczyli - tak my widzieli. I mój kolega był... Tylko 
on do Polski wyjechał. Wołochowicz - nie wiem, czy on 
żyje teraz, bo ja już dawno - kiedyś jeszcze jeździłem 
tam, bracia moi tam wszystkie. Ot... I ... (???) ... 
byli z ... (???) ... Ten co tartak miał, to tam też 
oni. On piłę, ramę miał swoją, a teraz już nie wiadomo. 
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A to widzieli, tu nie ja jeden widział, tylko że wie, 
każdy zobaczył i zmył się, żeby... bał się żeby oni nie 
zauważyli. A nas on... my tam jakby w swoim domu, bo 
to... jego bili, a tego Wołochowicza mieszkanie, nu, 
trzy metry, a tu sadzawka. Ale my też bali się z domu, 
okna otworzyć; my poszli do... tam był taki sarajczyk, 
n drzewo, i my od tego sarajczyka patrzyli. Ale żeby on 
coś zrobiłby, czy on słowo do nich zarzucił, czy on bić 
się zaczął z nimi - nie, tylko słyszym - niósł wiadro, 
i wiadro - on, musi, mdlany był, musi, przepracowany, 
czy coś - i rzucił. Nu, i podskoczyli tedy, jak... Ja i 
synu to opowiadał. Ale syn już mówi - nie mogę przeżyć 
to. Nie mógł on, mówi, już. To wszystko wiem, że to 
wszystko dokładnie, wszystko, ale, mówi, ja to nie mogę 
już przenieść to. Ot... On ż tu był z Ameryki 
przyjechawszy. On w Ameryce, tak?  (02:31) 

 - Już jego nie ma. 

 - Gościł u nas... Jeszcze żwaczki dał... jedli my...(?) 
Dużo jest, kto widział w Polsce. Jest, niektóre jeszcze 
w Polsce zostali się. Te same...Takiego adwokata ja 
widział w Polsce, Nu, repatriacja była, tu nikogo już 
nie było, wszystkie do wojska poszli, tego... Patrzem - 
jest. Nu, ten Stasiūnas, który nam pomagał, to on 
wyjechał do Polski, bo żonka Polka,- a on sam Litwin. 

 - A z tego karatielnogo otriadu ktoś teraz żyje w 
Święcianach? 

 - Nie. Tu nie widać ani jednego. Tu jest, w policji 
które pracowali, oni odsiedzieli, chodzą. Ale z tego to 
nie... Tego tylko trzeba łowić gdzieś, gdzieś on siedzi 
za granicą, może i w Polsce siedzi, i tam siedzi... Tu 
Misiūnów takich znałem, dwóch braci, chodzili w tym. 
Pamięta, wysokie? 

 - A jeden teraz chodzi. 

 - A jeden i teraz chodzi? 

 - Tak, zyje... 

 - Чудо...  Ja może teraz i nie poznałbym jego,- ale 
jego to ja poznam, jednego i drugiego... To ÷óäī. To to 
już ja wiem - że oni w uniformie tej byli i wszystko. 
Bo jeżeli on tam w cywilu - ten to, już, Jakštas, w 
cywilu był, ale to... herszt dobry. On taki miestny był 
- unicztożyć kogo; ilu on tu zaplaskał, to nikt nie 
wie. Ot... Oni pod wieczór powiozą do lasu i wywiozą 
tam tego, wszystko. Ja noc tam u jego przespał i 
wyszedł. To całe szczęście mnie zostało tylko, że ja 
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miał poparcie tego Stasiūnasa. Ot... I że na drodze 
trzeba... Oni sczytali kak broń jakaś położona. Bo 
drogi trzeba patrzeć te, rozumie? I ojciec jeszcze, 
Arbeitsamt wyzwał, a ojciec - a on bez nogi, inwalid. 
Nu, ot, robota masz, to teraz do Niemiec tam, ... ... 
(???) ... ... w dwa razy ich łapali, a potem wypuskali 
- tylko w dorożnyj otdieł. Siwiec raz - on tłumaczem 
tam rabotał, to, mówi,- on zabronirowannyj. Na drodze 
rabotajet, - a, doroga, nu... A my rabotali - my na 
rybałku, a tam szabru weźmiem, pobijem trochę, metr na 
miesiąc jaki damy, półtora - i wsio. Aby wblizi był, 
tylko. Nu, i jeden opiekun ojca, bo brat oddzielnie 
żył, a ja jeden. A jak za ... ... ... (??????) ... ... 
już przyszli, dali mięsa mnie, i w Szwiańczioniai w 
depo. Ja przychodzę do uniwermaga - nu, po polsku 
zagadał - daję tego. Ta już ...(?) swistoczek z(??????) 
- tam, gdzie w rajispołkomie kiedyś było - kto tam dał 
- tylko podali mnie, dwa kilo mięsa, ... ... (??????) 
... ... na droga, już pracować na tego. Ale potem 
Siwiec - on mnie wykupił. Ja poszedł mięsa, a mnie nie 
dają. A nie dają, że po polsku zagadał - nu, co ty 
zrobisz... 

 - Proszę pana, jeszcze powiedzieć: kiedy Żydów 
wywodzili na rozstrzał z getta, czy pan wiedział, że 
pędzą rozstrzeliwać, czy nie? 

 - Tak tu już wszystkie dokapowali się, już jak z giety 
zabierać - już szum poszedł, że będą, to już wszystkie 
wiedzieli, że to już na zagładę.   (02:35) 

 - A Żydzi wiedzieli to? 

 - Na pewno wiedzieli też - no, a gdzie ich powiozą już, 
nu, powiedzieć... Do Oświęcimia tylko. Ot... Czy oni 
wiedzieli, że do gazu idą - do łaźni myć się? Prawda? 
Ot... 

 - A jak z geta wychodzili? Spokojnie, czy było...? 

 - Nu, wie pan, nu, szedł człowiek, jaka tam już jego 
mina, to nie było, żeby on śmiał się. Ale szedł, nu. A 
co zrobisz? Nie daj Boże... 

 

-----------------------------------------------------------
-------- 

... toż wyobrazić sobie, że na chodnik nie może chodzić, 
no... 
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-----------------------------------------------------------
-------- 

... to P nie nosili, a centralna Polska - P, tak samo 
jak "Jud". 

- Wiem. 

- A naszej Litwy, to nie. Polak nie nosił tak. 
 (02:36) 

- A ta dziewczyna, która uciekała z getta, kiedy 
wozili, to ta uciekła? 

- Proszę? 

- (?) 

- Ta uciekła, tak. Nu, jak, czym kończyło się dalej, ja 
nie mogę [powiedzieć]. Tylko wiem, że poszła na 
Zadworniki, tu. Ot... Bo tam taka jakaś...(?) - i 
kanawka jest, i pod górka, i potem jest... wąwóz 
taki był, rowek. I ot, jak jej wyszło, to... 
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