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Šiame interviu Ona Eigelienė, gimusi 1919 m. Aknystų dvare ir gyvenusi jame tuomet, kai 
gretimo miestelio Debeikių kaimo žydai buvo atvežti į dvarą atlikti ūkio darbų. Pasakoja, kaip 
prastai žydai buvo maitinami, kad ji ir kiti dvaro gyventojai sušelpdavę maisto. Perteikia keletą 
jai įstrigusių momentų: kaip žydas puolė ant kelių prašydamas pasigailėjimo; kaip lietuvių 
partizanai nušovė žydą ir varė kitus žydus naktį kasti šiam duobės; kaip girdėjo naktį rėkiančias 
žydų merginas iš Utenos, kurios buvo atvežtos dirbti į Aknystų dvarą; žydę močiutę, kuri buvo 
palikta gyventi miestelyje, kai jos sūnų išvežė dirbti į dvarą, bet vėliau išvežta sušaudyti su visais 
kitais, bei lietuvio policininko sukeltą sprogimą pirtyje, kur buvo suvaryti Debeikių žydai ir 
daugybę sužeistų žydų, kurie kruvini gulėjo ant grindų ir kuriuos atvažiavę vokiečiai išgabenę į 
ligoninę. Perpasakoja iš tetos, kuri gyveno Vyžuonyse girdėtą istoriją apie galimą 
išprievartavimo atvejį, kuomet, visus vežant sušaudyti, graži žydė buvo palikta, o vėliau 
partizanas ją nušovęs. Pašnekovei teko matyti vežamus ir Vyžuonų miestelio žydus bei užklysti į 
varžytines, kuriose buvo pardavinėjamas žydų turtas. Teigia, kad tiek Debeikių, tiek ir Vyžuonų 
žydai buvo sušaudyti Rašėje netoli Utenos (dabar Utenos miesto dalis). 
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 00:41:24 – [01:] 05:00:21 
00:00 – 05:12 
 
Prisistato esanti Ona Eigelienė, gimusi 1919 m. Aknystų dvare (Anykščių rajonas) dvaro 
darbininkų šeimoje sako, kad ten ir gyveno iki 1942 m., kuomet ištekėjo; kad į mokyklą eidavo 
Debeikiuose. Teigia, kad žydų Debeikiuose prieš karą buvo daugiau nei lietuvių; kad visi žydų 
namai buvo nugriauti, išliko tik mūriniai, pavyzdžiui, buvęs mėsinės pastatas. Pasakoja, kad 
žydai ateidavo į dvarą pirkti kiaušinių iš jos šeimos; aiškina, kad jos tėvas tegaudavo 10 litų per 
mėnesį už darbą dvare, tad reikėjo jiems kiaušinius parduoti. Pasakoja, kad užėjus vokiečiams, 
žydai būdavo atvežami į dvarą dirbti; kad jiems prastai duodavo valgyti – paaiškina, kad ji 
kepdavo duoną ir duonos būdavo skirta tik 100 g., o pieno – pusę litro žmogui per dieną; sako, 
kad pažįstamiems žydams daugiau duodavo; kad kiti žmonės iš dvaro irgi sušelpdavo. Teigia, 
kad žydai labai stengėsi gerai dirbti, nes tikėjo, kad jei gerai dirbs, tai juos paliks gyvus. 
Paklausta, ar atvežamos būdavo pilnos šeimos, patvirtina, kad ir vaikai su seneliais gyveno 
dvare, o dirbo tik suaugę. 
 
[01:] 05:00:22 – [01:] 09:00:20 
05:13 – 09:22 
 
Teigia, kad žydai dvare gyveno iki rudens, kuomet baigėsi darbai; pasakoja, kaip moterys 
raudojo, kai žydus vežė; kaip atvažiavo „katai“ (žudikai), pasikinkę arklius ir apsisiautę juodais 
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apsiaustais, kadangi lijo lietus; kaip vienas žydas puolė po kojomis vienam „katui“ ir prašė 
dovanoti gyvybę, bet „katas“ atkirtęs, kad žydas pasitrauktų, nes jis šausiąs. Paaiškina, kad 
„katai“ buvo lietuviai, bet nepažįstami – „Debeikiuose tokių nebuvo“. Sako, kad žydai buvo 
susodinti į vežimus arkliais kinkytus ir išvežti. Pasakoja, kad vos apverkę Debeikių žydus, kitą 
dieną išvažiavo į Vyžuonų miestelį (Utenos r.), kur vyko jos tėvo brolio laidotuvės; kad 
Vyžuonose buvusiuoje degtinės varykloje buvo suvaryta daug Vyžuonių žydų; kad jie visą naktį 
meldėsi, o kitą dieną atvažiavo keli vežimai ir juos išvežė; prisimena vieną vyrą, kuris, padėjęs 
pagalvę ant vežimo, pasodino ant jos senutę motiną ir besilaukiančią žmoną, ir pats atsiklaupė 
prieš jas vežime [susigraudina]. Teigia, kad žydai žinojo, jog juos šaudys; kad Vyžuonių žydai 
buvo sušaudyti Rašėje, prie Utenos (dabar Utenos miesto dalis). Prisimena, kad Aknystos dvare 
matė, kaip „partizanai“ (=”katai”=žudikai) rėkavo – gal girti – naktį ir pašovė vieną žydą; kad 
išvarė kitus žydus kasti duobės ir liepė atnešti pašautą žydą; spėja, kad šis dar gyvas buvo, nes 
girdėjo „partizanus“ šaukiant „gulk, rūpuže“, o paskui šie šovė į duobę ir užkasė. Paklausta, kas 
buvo nušautasis žydas, atsako, kad jį vadindavo Kliuonke [Klionke], bet tikros jo pavardės sako 
nežinanti; pamena, kad buvo nesveikas – su kupra ir šlubas. Paaiškina, kad visa tai vyko naktį; 
sako, kad „viskas vykdavo naktį“. 
 
[01:] 09:00:21 – [01:] 13:48:15 
09:23 – 14:22 
 
Paprašyta patikslinti, kas vykdavo naktį, ima pasakoti, kaip į dvarą iš Utenos buvo atvežtos 60 
jaunų žydaičių – pasakoja, kaip jos vilkėjo lengvom suknelėm ir visai nebuvo pratusios dirbti; 
kaip vieną naktį girdėjosi baisus jų žviegimas – sakosi, nežinanti, ką joms darė – o kitą dieną jos 
vėl buvo išvarytos dirbti. Paklausta, ką tos žydaitės pasakojo, atsako, kad neleisdavo prie jų artyn 
prieiti – aiškina, kad prie Debeikių pažįstamų žydų dar šiaip ne taip pavykdavo prieiti 
paslapčiom, o su tom žydaitėm iš Utenos niekas negalėjo pašnekėti; sako, kad kai kurios net 
lietuviškai nemokėjo. Vėl pakartoja, kad Debeikiuose „partizanų“ nebuvo, bet buvo iš Vyžuonių; 
pabrėžia, kad jų nė vieno tarp gyvų nebėra; pamini „partizaną“ Šermukšnį iš Vyžuonių, kuriam 
„nudžiūvo koja“ ir jis nebegalėjo vaikščioti. Pasakoja, kaip Debeikių žydai buvo suvaryti į pirtį 
vienkiemyje netoli dvaro ir per langą įmesta granata; kad išgirdusi apie šį įvykį, jos motina 
pagamino valgyti ir pasiuntė ją su broliu nunešti žydams į vienkiemį; apibūdina vaizdą, kurį 
išvydo vos atėjusi: ant grindų patiesta dobilų, o ant jų guli kruvini žmonės; paaiškina, kad tuomet 
atvažiavo vokiečiai ir išvežė visus į ligoninę; kad nė vienas nemirė ir po kiek laiko sugrįžo dirbti 
į dvarą. Sako, kad niekas jų atnešto maisto nevalgė, nes visi buvo sužeisti ir persigandę; kad 
vienas tik buvo nesužeistas ir gyrėsi, kad pasislėpė vandens kubile, todėl jam nieko ir neatsitiko. 
Paklausta, kur gulėjo sužeisti žydai, atsako, kad gulėjo ant žemės vienkiemio name – sako 
nežinanti, kaip jie ten pateko iš pirties, kurioje įvyko sprogimas. 
 
[01:] 13:48:16 – [01:] 17:54:12 
14:23 – 18:38 
 
Pasakoja, kad, kai žydus jau vežė iš Ankystų dvaro, pas jos motiną Rinkevičienę atėjęs rabinas 
prašė, kad ji priglaustų jo „dievus“ (religinius reikmenis) ir perduotų kitam rabinui, tačiau jos 
motina atsakiusi, kad jis „neštųsi savo dievus, kur pats eis“. Paklausta, kas buvo Debeikių 
rabinas, atsako, kad jis turėjo žmoną ir vaikų, bet pavardės nepamenanti; kad buvo įprasta vadinti 
pravardėm ar vardais: Nuokamas, Elija, Garbariukas. Paprašyta vėl sugrįžti prie sprogimo 
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pirtyje ir paklausta, kiek buvo sužeistųjų, atsako nežinanti kiek, bet buvo „pilna eilė“; sako, kad 
visi Debeikių žydai jai pažįstami buvo; pasakoja, kaip krautuvių savininkai jos šeimai duodavo 
produktų į skolą. Teigia, kad žydus iš Aknystos dvaro vežė į Rašę; kad primiausia vežė žydaites 
iš Utenos, o paskui netrukus – ir Debeikių žydus; kad nė vieno nepaliko. Prisimena, kaip jai teta 
pasakojusi, kad Vyžuonyse „partizanai“ pasiliko vieną žydaitę; kaip ryte teta išėjusi pamatė ją 
stovint šalia namo su ryšuliu ir pasidomėjo, ko ji laukianti, o ši atsakiusi, kad laukia partizanų, 
kaurie žadėjo ateiti ir ją išlaisvinti; sako, kad teta pati matė, kaip vienas „partizanas“ atėjo ir 
nušovė žydaitę vietoje. Paklausta, kodėl jie buvo ją palikę, atsako, kad tikriausiai norėjo 
pasinaudoti; pamini, kad ji buvo graži ir turtinga.  
 
[01:] 17:54:13 – [01:] 22:06:00 
18:39 – 23:00 
 
Paklausta, kas nutiko žydų turtui, pamini, kad Debeikių žydai neturtingi buvo; teigia, kad 
Vyžuonyse buvo turtingų žydų; prisimena, kaip jau po Vyžuonių žydų su šaudymo ji su teta ėjo 
dirbti ir pamatė varžytines ir sustojo pasižiūrėti; aiškina, kad „partizanai“ patys žydų turtą 
pardavinėjo; kad žmonių daugybė buvo – nes pigiai viską pardavinėjo; kad žmonės gerai žinojo, 
kad žydų daiktus perka; teigia, kad jos su teta net dirbti nenuėjusiuos grįžo namo – taip baisu 
joms pasidarė. Paklausta, ar bažnyčioje kunigas ką nors minėjo apie žydų kankinimus ir 
žudymus, atsako, kad ne. Paklausta, kas buvo Debeikių partizanai, pamini Muzeikį, Kaulinį; 
sako, kad visi pabėgę į Ameriką, bet dabar gyvų nebėra; aiškina, kad jie žydų nešaudė, tik 
„dalyvavo sukilime“. 
 
[01:] 22:06:01 – [01:] 24:34:18 
23:01 – 25:36 
 
Paklausta, kas įmetė granatą į pirtį, atsako, kad kažkoks policininkas, bet pavardės 
nebeatsimenanti. Teigia, kad vokiečių žydus kankinant nebuvo, kad viską organizavo lietuviai; 
kad vokiečiai pasirodė tik išvežti sužeistų žydų į ligoninę; mano, kad viskas buvo daroma 
vokiečių įsakymu, bet patys jie nedalyvavo. Pasakoja apie senutę žydą Garbarienę, kurios sūnus 
buvo išvežtas dirbti į dvarą, bet ją pačią paliko Debeikiuose, nes be galo sena buvo; prisimena, 
kaip pro langą savo trobelėje ji žiūrėdavo, kaip žmonės jai valgyt paduodavo; sako, kad, kai vežė 
visus šaudyti, ir ją atvežė; kad kai atvežė jos kakta perkirsta buvo; kad ją išvežė su visais kitais. 
Sako, kad vežant žydų neatskyrė ir vežė šeimomis; kad daiktus jų paliko; sakosi nežinanti, kas su 
jų daiktais nutiko, bet mano, kad gal vietiniai žmonės išsinešiojo, nors Debeikių žydai ir neturėjo 
turtų.  
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