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Alicija Žukauskaitė: Pone Vytautai, pirmiausia aš norėčiau, kad jūs prisistatytumėte. Kad 
jūs pasakytumėte savo vardą, pavardę, gimimo metus, kur gimėt. 
Vytautas Petkevičius: Čia visai kaip prokuratūroj... Gimiau Kaune 1930 metais gegužės 
28 dieną. Mano vardas Vytautas, pavardė Petkevičius. Jau penkiasdešimt metų rašytoju 
dirbu. Visa mano biografija. 
Alicija Žukauskaitė: Kur mokėtės? 
Vytautas Petkevičius: Kauno IV vidurinėje mokykloje, o tada vadinosi Kauno IV 
berniukų gimnazija. Ta gimnazija buvo kaip tik šalia Garažo garsaus (kalbama apie 
Lietūkio garažą). 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kur jūs gyvenote Kaune tada? 
Vytautas Petkevičius: Aš tada gyvenau Fredoje, tiksliau Birutės kaime, netoli botanikos 
sodo ir aerodromo. Mes pradžioj gyvenom Šančiuose, bet tėvukai pradėjo statyti namelį, 
tokią bakūžę Fredoje, ir 1938 metais persikėlėm tenai. O visa vaikystė praėjo Šančiuose. 
Alicija Žukauskaitė: Ar Kaune buvo daug žydų prieš karą? 
Vytautas Petkevičius: Labai daug. O kur jų nebuvo? Žydų kiekvienam miestelyje buvo. 
Kituose miesteliuose iki 80 procentų. Tai jau taisyklė – turgaus aikštė, vienoj pusėj 
bažnyčia, kitoj pusė traktierius (karčiama), o aplinkui žydų krautuvės. Tai buvo tokia 
taisyklė, ir jeigu mano atmintis nemeluoja, tai 1939 metų surašyme bendram gyventojų 
skaičiuje žydų buvo 7 su viršum procento. 7,3 jei neklystu. Nemažai. 
Alicija Žukauskaitė: O vaikystėje, kaip jūs jautėt, Kaune ko daugiau buvo žydų ar 
lietuvių? 
Vytautas Petkevičius: Tai be abejo, lietuvių daugiau, bet Šančiai buvo toks miesto 
pakraštys, priemiestis. Jame visi gyveno, ir lenkai, ir rusai, ir lietuviai, ir žydai, ir 
vokiečiai. Buvo dviejų vokiečių - Tylmano ir Šmito fabrikai, tai ten vokietukai buvo 
meistrų vaikai. Žydai visi krautuvininkai. Rusai, stačiatikiai, starovierai, buvo vežėjai, 
kaip taisyklė, na, o lietuviai visur po truputį, fabriko darbininkai, kadangi visa pramonė 
buvo susibūrusi Šančiuose. „Metalo“ fabrikas, „Audimas“, „Drobė“, „Kotonas“, taip kad 
praktiškai buvo darbininkų priemiestis. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, jūs minėjot, kad jūsų mokykla buvo netoli to garažo. Kokio 
garažo? 
Vytautas Petkevičius: To garsaus Lietūkio garažo, apie kurį dabar visi daug šneka, daug 
meluoja, daug įsivaizduoja, to garažo, kur karui prasidėjus buvo sunaikinta visa grupė 
žydų, ir moterų, ir vyrų. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt? 
Vytautas Petkevičius: Taip, mačiau. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip atsitiko, kad jūs matėt? 
Vytautas Petkevičius: O tai atsitiko taip, aš jums jau pasakojau. Karas prasidėjo, 
subombardavo netoli mūsų tuos aerodromus. Apkasuose tupėjom, bet valgyt reikia. 
Persikėlėm per Nemuną, nuvažiavom duonos su tokiu draugu Ričardu Pakuliu. Kadangi 
mes turėjom valtį. Kai reikėdavo eiti į gimnaziją, visą laiką reikėdavo keltis per Nemuną. 
Nu, tai mes persikėlėme. Jo tėvas kaip tik dirbo Lietūky vairuotoju. Taip viskas susidėjo 
atsitiktinai.  
Alicija Žukauskaitė: O ką jūs matėt pakeliui eidami į tą vietą? 
Vytautas Petkevičius: Mes pakeliui matėm daug baltaraiščių. Reiškia, Lietūkio 
administracines patalpas buvo užėmę Klimaičio partizanai (baltaraiščiai), o netoli mūsų 
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mokyklos buvo tas Lietūkio garažas. Nu, ir ten vyko egzekucija, taip sakant, tų žmonių. 
Jau tada žydams negalima buvo eiti šaligatviu, ėjo vidurgatviu. Gaudė, tempė ir mušė. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip mušė? 
Vytautas Petkevičius: Kaip mušė? Šautuvų buožėm, laužtuvais. Kaip galima žmogų 
užmušt... 
Alicija Žukauskaitė? Kiek laiko mušė? 
Vytautas Petkevičius: Aš, žinot, negaliu pasakyt, kiek laiko, nes aš jums jau sakiau, mūsų 
gimnazijos direktorius atėjo, gavom ausų, sako, marš iš čia, nežiūrėkit, negalima, negražu 
ir taip toliau. Kai nieko negali padaryt... Bet kiek po to... Žinot, Kaunas mažas miestas. 
Visa šita egzekucija vyko, na, kaip jums pasakyt, prasidėjo apie vidudienį, o pasibaigė 
pavakary. Taip kad gana ilgai jie ten „tvarkė“ juos. 
Alicija Žukauskaitė: O kokiu paros metu jūs papuolėt? 
Vytautas Petkevičius: O mes papuolėm kaip tik prieš vidurdienį. Vis dėlto gabalas, penki 
kilometrai iš Fredos ateiti, persikelti valtimi. Juk tada mes laikrodžių neturėjom. Vasara, 
birželio mėnuo. 22-rą prasidėjo karas. Buvo pačios ilgiausios dienos, šviesios, negalėjai 
tiksliai laiką nustatyt. Mes nustatydavom laiką labai paprastai: kai greitasis traukinys į 
Jackūnus eidavo, tai žinok, dvi valandos. Kai mes grįžom, tai kaip tik prašvilpė greitasis. 
Tai mes buvom maždaug apie dvyliktą, antrą tenai. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek galėjo būti tų žmonių, kai jūs matėt, kurie mušė? 
Vytautas Petkevičius: Gana daug. Ten įvairių buvo. Vieni su raiščiais (baltaraiščiai), su 
šautuvais, kiti neturėjo šautuvų, sunku pasakyt, bet kai jau mes pamatėm, ant grindinio 
jau buvo tų lavonų, kraujo klanai, ten jau su vandeniu plovė, vėl vedė ir taip toliau. Sunku 
pasakyt. Aš negalėjau skaičiuot. Antras dalykas, mes vis tik vaikai, mes apstulbom, mes 
buvom, kaip jums pasakyt, šoko būklėj. Jei direktorius nebūtų atvedęs į Šventą Dvasią, 
tai gal būtume dar stovėję. Siaubas, kaip jums pasakyt. Juk be muštynių prie traktieriaus 
aš nieko gyvenime nebuvau panašaus matęs. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, tie, kuriuos mušė, kas jie tokie buvo? 
Vytautas Petkevičius: Nu, aišku, žydai. 
Alicija Žukauskaitė: Iš kur jūs žinojote, kad jie žydai? 
Vytautas Petkevičius: Tai klausykit, visų pirmiausia žydas ir lietuvis skiriasi savo 
išvaizda, tiesa? Va, jūs važiuojat su gerbiamu Nathanu, ir iš karto galima pasakyti, kad jis 
ne lietuvis. Taip ir ten skyrėsi. Antras dalykas, kai kurie turėjo žvaigždes užsikabinę. 
Trečias dalykas, ten dauguma buvo lietuviai vietiniai, tai visi žinojo, žydus pažinojo. Ir 
plėšė krautuves, ir visa kita. Kodėl jie – žydai? Knyga dabar yra išėjusi „Shoa“. Žydų 
muziejus išleidęs. Raskit, ten yra puslapis... Kada Landsbergio tėvas buvo tos 
vyriausybės (kalbama apie Laikinąją vyriausybę) ministras, jų posėdis buvo birželio 24-
tą, kada jie... Atėjo, pranešė, kad Lietūky žudo žydus, tai priėmė vyriausybė tokį to meto 
nutarimą, kad visiems partizanams ir gyventojams negalima viešose vietose daryti 
egzekucijų, reikia kur nors nuošaly. Tai paskui vežė į nuošalę – į fortus varė ir taip toliau, 
ir taip toliau. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar buvo stebinčių tą egzekuciją? 
Vytautas Petkevičius: Aš jums pasakysiu – ne. Kažkas lyg su fotoaparatu ten sukinėjosi. 
Vokiečiai atsirado antradienį, pirmieji su motociklais. Tai buvo antradienį iš ryto. Aš 
biškelį paankstinau, sakydamas, pirmadienį, dabar tiksliai galiu pasakyti – antradienį. Tai 
buvo ten tokių, sukinėjosi, bet žmogus pamato, jis sprunka į šalį. Jis net nežino, už ką ir 
kam. Tų žioplių tai gal vienas kitas, praėjęs priešais kapines (kurios buvo kitoje gatvės 
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pusėje). Čia Miško gatvė, gal kam pravažiuot, praeit reikia, visos parduotuvės buvo 
Vytauto prospekte. Buvo tų žmonių, bet kad minia stovėtų ar džiaugtųsi, nieko nebuvo, 
dėl to kad kiekvienas spruko į šalį, kiek galėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt – garažas. Ten matėsi durys, vartai garažo? 
Vytautas Petkevičius: Taip, durys, vartai. Kadangi to mano draugo tėvas dirbo ten 
vairuotoju. Buvo keturi garažo boksai. Du boksai jau ne garažas, ten kažkokie daiktai 
sudėti. Ir vienas iš tų boksų buvo įrengtas, kad galima būtų žiemą plauti mašinas. Jis buvo 
išmuštas lentom iš apkamšytas stiklo vata. Tai va, dabar kai kas sako, kad NKVD tenai 
kankino žmones, grioveliai nubėgt kraujui ir panašiai. Visa tai yra prasimanymas. Nors 
žmogus turi šešis litrus kraujo, bet iš užmušto išbėga balutė, ir viskas. O be to, jei iš karto 
žmogų užmuši, širdis nustoja plakusi, ir kraujas nustoja tekėt. Taip kad čia viskas 
nesąmonė. Ten buvo garažas. Lietūkio, ir jokiu būdu ne NKVD, ir visa tai yra melas. Tai 
buvo Lietūkio garažas, nes mes dažnai, mūsų draugo tėvas mus parveždavo namo, kad 
nereikėtų pėsčiom eit. Sulipdavom į sunkvežimį ir į Fredą. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs dažnai eidavot pas tą tėvą? 
Vytautas Petkevičius: Taip, mums prie pat gimnazijos. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, jūs minėjote, kad jūs ėjote maisto produktų. 
Vytautas Petkevičius: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Kodėl jums reikėjo eiti taip toli maisto produktų? 
Vytautas Petkevičius: O todėl kad Freda buvo naujas rajonas, ir jokios parduotuvės. Mes 
buvom įpratę, persikeldavom per upę, ten buvo prirakintos tos mūsų valtys. Nori, nenori, 
reikia... Šitoj pusė Napoleono kalnas... (?..). Siaurukas geležinkelis. Valtį visados 
rakindavom. Teko ten dirbt, keldavom žmones per Nemuną. Ten iš Fredos nusileidi, buvo 
tokie laiptai mediniai. Žmogus visuomet ieško artimesnio kelio. O į Šančius mums 
lankas. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip karo pradžioj atrodė žydų parduotuvės? 
Vytautas Petkevičius: Nu, žinot, kaip ir dabar. Parduotuvė yra parduotuvė. Nežinau 
kodėl, maisto prekių parduotuvėse dažniausiai būdavo užrašyta – kolonelinės prekės. 
Alicija Žukauskaitė: Bet karo pradžioj? 
Vytautas Petkevičius: O karo pradžioj tai ką – išdaužė, išdraskė, išplėšė, ir viskas. Jos 
buvo nacionalizuotos 1941 metais, bet buvo tokia tvarka, kad tie, kurių buvo tos 
krautuvėlės, tie ir liko pardavėjais, niekas jų ten nepakeitė. Ir antras dalykas, kaip 
taisyklė, ir miesteliuose, ir Šančiuose žydo parduotuvė apačioj, o antram aukšte jis 
gyvena. Tai buvo tokie krautuvės standartai. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar esat matęs varomą žydų koloną, ir jeigu taip, tai kada 
pirmą kartą pamatėt? 
Vytautas Petkevičius: Tada, turbūt jau po to... Varė pro Napoleono kalną, pro mus, 
surikiavę. Bet tai buvo žydai rinktiniai, kostiumuoti, surikiuoti po keturis. Varė ir nuvarė 
į 5-tą fortą ir sušaudė juos visus. Gana didelė kolona. Paskui vokiečiai traukdamiesi 
atkasė ir degino, kad neliktų. Lygiai kaip 9-tam forte. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs iš arti matėt tą koloną? 
Vytautas Petkevičius: Taip, pro mane. Dar pakalbinau vieną pažystamą. Jie net 
nenujautė, kad juos varo šaudyti. 
AlicijaŽukauskaitė: Ką jie sakė? 
Vytautas Petkevičius: Nu, nieko. Jis klausia, kaip tėvas? Tokį lagaminėlį turėjo rankose, 
norėjo man jį atiduot, bet pribėgo tas sargybinis, trenkė jam, ir išskyrė mus. O mes kaip 
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tik, nes vasara, eini maudytis, nuo kalno nuriedi... Taip ir pravarė tą koloną didžiulę. 
Paskui tėvas atėjęs pranešė, kad sušaudė juos tenai. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs girdėjot, kaip juos sušaudė? 
Vytautas Petkevičius: Be abejo. Šautuvo šūvis yra šautuvo šūvis, kulkosvaidžio šūvis yra 
kulkosvaidžio šūvis. Aš buvau konsultantas Žalakevičiaus filme (?). Statydavo traktorius, 
nuimdavo duslintuvus, tas traktorius duoda labiau, nei kulkosvaidis. Paskui numuša 
garsą, jį pastato arčiau. 
Alicija Žukauskaitė: Bet konkrečiai Fredoje jūs girdėjot tuos šaudymus? 
Vytautas Petkevičius: Be abejo, ne aš vienas. 
Alicija Žukauskaitė: Kai jūs girdėjot šaudymus, ar jūs jautėt, kad tai yra tie patys žmonės, 
kuriuos jūs matėte? 
Vytautas Petkevičius: Be abejo. Ką nuslėpsi. Žiūrėkit. Kai mes atsikėlėme, Fredoj dar 
nebuvo mokyklos. Tai aš eidavau į Senavą kokius tris kilometrus. Senava tai yra buvęs 
štabas prie III forto, IV-to, tai ten buvo netoli. Antras dalykas, miškeliai, šlaitai, taigi 
šūvis atsiliepia. Dabar aš gyvenu Birštone. Tai jeigu ten šokiai, tai mano šilas atliepia 
viską, tai nėra kur dėtis. Visi kalbėjo, visi matė, visi, ne aš vienas. 
Alicija Žukauskaitė: O tai buvo automatiniai ginklai ar šautuvai? 
Vytautas Petkevičius: Man sunku pasakyt. Kulkosvaidis kas yra? Automatinis ginklas. O 
šautuvas ne automatinis. Dauguma sargybinių, kada varė juos, keli vokiečiai, 
baltaraiščiai, jie ypatingų ginklų neturėjo, buvo ginkluoti šautuvais. 
Alicija Žukauskaitė: O kas buvo tas žydas, su kuriuo jūs persimetėte keliais žodžiais? Gal 
pavardę jo prisimenate? 
Vytautas Petkevičius: Jeigu neklystu, aš bijau sumeluot, bet tėvas sakydavo, kad jis 
apsiūdavo mus visus (rūbus siūdavo), sakydavo, nebrangininkas, geras siuvėjas. Man 
atrodo, kad jo pavardė Grudskis buvo. Aš dar su seserim persišnekėjau, kai jūs buvot 
pirmą kartą atėję. Man atrodo, kad to žydo pavardė, bet tai buvo jaunesnysis, ne senis 
(tėvas), Grudskis.  
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, jūs po to į tą sušaudymo vietą buvote nuėjęs? 
Vytautas Petkevičius: Ne vieną kartą. 
Alicija Žukauskaitė: O ką jūs matėt tenai? 
Vytautas Petkevičius: O ką aš ten mačiau? Kada nuėmė tas sargybas, ten didžiausi kapai, 
tranšėjos buvo iškastos, ir suversta. Taigi žemės neišlyginsi taip greitai, ji turi nusėst. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia kelintadienį galėjo būti? Iš karto po garažo? 
Vytautas Petkevičius: Ne, čia biskelį vėliau. Čia biskelį vėliau, kokią savaitę nuo garažo 
įvykių. Jūs pasižiūrėkit, ten yra aprašyta šitas visas įvykis. Daug literatūros yra, 
tarybiniais metais išleista knyga. Aš nenoriu jums sumeluot, dėl to, kad aš pasakysiu 
viena... Vaizdą tai aš jums galiu nupasakoti detaliai, o kada, ar bachūrai, mes, labai 
žiūrėjom į tuos kalendorius. 
Alicija Žukauskaitė: Suprantu. O kai buvo sukurtas Vilijampolės getas, sakykit, ar jums 
teko vaikščioti aplink tą getą? 
Vytautas Petkevičius: Ne vieną kartą. Kaip jums pasakyti? Buvo reikalų, pereini tiltą 
Vilijampolės, čia eina kelias į Romainius, o čia po dešinei aptverta aukšta tvora 
spygliuota, ir ten buvo tas getas, didžiuliai vartai ir taip toliau. 
Alicija Žukauskaitė: Esate įėjęs į vidų? 
Vytautas Petkevičius: O, ką aš, kvailas? Įeisi, neišeisi. Ten aplinkui stovėjo sargyba. 
Nežinau, negaliu tvirtinti, bet sakydavo, kad yra aukšta įtampa paleista per tas vielas, bet 
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aš arti nėjau. Tik labai gerai prisimenu, kad iš geto pro tuos vartus išeidavo žydų būrelis, 
ir juos atvarydavo darbams. Kur buvo prekybos halė, buvo įtaisytas fabrikėlis, kur 
pjaudavo malkas ir skaldydavo nedidelėmis kaladėlėmis gazo (dujų) generatoriams. Va, 
tai ten visada atvarydavo būrį žydų. Iš pradžių kai kurie paplisdavo, prašydami maisto, 
mainydami į kokius nors daiktus, ir taip toliau. Paskui, kada sudegino tą žydų ligoninę, 
pradėjo masiškai šaudyti, tai nebevarė jų į darbą. 
Alicija Žukauskaitė: Kada sudegino žydų ligoninę? 
Vytautas Petkevičius: Čia bijau pasakyt, tai buvo jau įkūrus getą, jau kai pradėjo getą 
likviduoti. Čia gal po metų, pusantrų. Tada su visais ligoniais supleškino. Dar viena 
baisybė. Bet aš to sudeginimo nemačiau, tą matė mano mama ir man pasakojo, mums 
pasakojo. Buvo dar viena akcija padaryta, kad ligoninę su visais ligoniais... 
Alicija Žukauskaitė: Ką pasakojo jūsų mama? 
Vytautas Petkevičius: O ji matė, dėl to kad ji dirbo fabrike. „Audime“ dirbo, eidavo į 
darbą. Ir kai buvo apsupta ta ligoninė, jų nepraleido, reikėjo eiti aplinkui, ji taip pasakojo.  
Alicija Žukauskaitė: Bet ji nieko bendra neturėjo su ta ligonine? 
Vytautas Petkevičius: Ne, ji neturėjo nieko bendra. Buvo ją... čia vienu tarpu, ji pasakojo, 
įstūmę į koloną, bet kryželį pamatė ant kaklo, tai išvarė iš tos kolonos. Sužvėrėję tie 
žmonės buvo, tie baltaraiščiai. Girti amžinai, jau su jais geriau neprasidėt. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakot – baltaraiščiai, baltaraiščiai. O gal tarp tų baltaraiščių 
mirgėjo kokia nors pažystama pavardė? 
Vytautas Petkevičius: Taip. Buvo keli, buvo teismas, aš kažkur buvau iškviestas... 
Reiškia, buvo toks Juodis Zigmas, aprašyta Matiuko grupėj (KGB byla), buvo teismas, jį 
paskui Sibiran išgrūdo, buvo jo brolis Aloyzas, buvo toksai Zablotskis ir kiti. Buvo ir 
kaimynai, kaip čia pasakyt, pažystami. Užsikabinę šautuvus vaikščiojo, kratas darė. Pas 
mus darė kratą, ar neturim kokių kareiviškų ar kariškų daiktų. Taip jie eidavo, tuos 
daiktus, kiek man žinoma, surinkdavo, jie niekur nepristatydavo, parduodavo ir vėl 
pragerdavo. Paskui vėl rinkdavo. 
Alicija Žukauskaitė: Gal dar kokių pavardžių prisimenate? 
Vytautas Petkevičius: Nu... Aukštikalnis dar buvo kaimynas... Kur ten dabar visus 
atsiminsi. O, Erštikaitis ar Rastikaitis buvo, dar toksai. 
Alicija Žukauskaitė: Irgi kaimynas? 
Vytautas Petkevičius: Taip. Nu, ir kokie kaimynai? Patys ta prasme blogiausi. Nu, tokie 
nei šiokie, nei tokie. Netvarkingiausi. Galbūt tik vienas Zigmas Juodis tai buvo jau toks 
patriotiškas, „Perkūno“ chore dainavo, šaulys, aktyvistas. Gal tas. O visi kiti, nu, tai... 
Alicija Žukauskaitė: O iš mokyklos vyresnių klasių moksleivių neteko matyt? 
Vytautas Petkevičius: Nebuvo nė vieno. Visa tai yra melas. Aš gi, dovanokit, jei iš mūsų 
gimnazijos kas nors būtų buvęs, aš būčiau matęs, aš prisiminčiau. Yra viena mirtina 
taisyklė – vyresnių klasių gimnazistai nė vieno nepažysta mažesnių, o mažiukai visus. 
Taip kad nebuvo iš mūsų gimnazijos. Gal iš kitos. Nu, nebuvo, aš neatsimenu tokio 
dalyko. Jeigu kas taip kalba, tai kaip jums pasakyt, prasimanymas. Nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: O jūsų gimnazijoje mokėsi žydai? 
Vytautas Petkevičius: Mokėsi. O kai kuriuos išgelbėjo, kai kurie išliko. Tą pavardę gal 
jūs ir žinot, paskui buvo toks kritikas – Grigoraitis, kuris buvo paslėptas, paskui 
gimnazijoje mokėsi po karo, dar keli, o taip ką, visus sutvarkė, ir viskas. 
Alicija Žukauskaitė: O jūsų šeimai teko ką nors gelbėti? 
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Vytautas Petkevičius: Teko. Žinot, toks daktaras, vaikų gydytojas Feleris, aš jo vardo 
neprisimenu, buvo atnešęs kuprinėje vieną, paskui kitą savo dukrelę. Viena apie kokius 
keturis metukus, kita apie šešis buvo. Tai mes slėpėm, ir atsimenu, kad kada Jesioj vieną 
šeimą kažkas išdavė, tuos žydus sušaudė ir tą šeimą, tai mūsų šeima labai persigando. 
Atsimenu, kaip su peroksidu dažė toms mergaičiukėms plaukus, paskui išvežė į kaimą, 
vat. Jos išliko, kiek aš žinau, bet ryšio su jom nepalaikau, ir jos su manim nepalaiko. Taip 
kažkaip išsiskyrėm. 
Alicija Žukauskaitė: O tas daktaras iš kur, iš geto atnešė tas mergaites? 
Vytautas Petkevičius: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Kas dažė? 
Vytautas Petkevičius: Kas dažė? Aišku, mama ir mano vyresnioji sesuo. Pati slapstėsi, 
nes 1919 metais gimusi. O kadangi žydus varinėdavo iš geto į Frenkelio dvarą pro mus 
rudenio darbams, morkas kasti, bulves, tai va, pro šalį eidami pažino ir paliko. Kaip 
mama aiškino, jis yra man gyvybę išgelbėjęs. Aš labai sunkiai buvau susirgęs, o jis 
nebrangininkas, gydytojas... Va taip buvo. Bet jos pas mus buvo daugių daugiausia porą 
mėnesių. Paskui išvežė pas motinos brolį į kaimą, ir jos ten... Buvo mama pakviesta 
važiuoti į (Izraelį), tada dar Golda Meyer buvo, bet mama mano beraštė, tik skaityt 
mokėjo, ir ji nevažiavo. Nevažiavo, sako, ką aš ten darysiu. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs minėjote traktorių be duslintuvo. 
Vytautas Petkevičius: Taip. Tai jūs galit pagyvenusio kurio norit žmogaus Kaune 
paklausti. Kur IX fortas yra, jūs visi puikiai žinote. Kai už plento pastatydavo traktorius 
vieną arba du be duslintuvų, tada jau viskas aišku, tada jau šaudydavo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs pats buvote nuėjęs iki IX forto? 
Vytautas Petkevičius: Ne vieną kartą. Aš jums vieną dalyką galiu pasakyt, jūs 
neįsivaizduojate, jūs klausinėjate, kaip taikus žmogus. Kada atveždavo ešelonais į Kauno 
stotį (žydus), tai kai surikiuodavo, tai kai eina, kolonos galas kažkur apie Tiškaus 
cukrainę, o kitas dar prie stoties. Taigi masiškai varė. Po du, po tris surikiuoti, aplink 
sargyba su šunimis, ir visados kažkodėl anksti rytą arba naktį jau sutemus. Ir varydavo į 
IX fortą. Visi matė, visas Kaunas, čia aš nieko negaliu pasakyti naujo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia iš vagonų varė? 
Vytautas Petkevičius: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia buvo atvežtiniai žmonės? 
Vytautas Petkevičius: Be abejo. Lietuvoj, kiek aš žinau, niekas nevežė ešelonais, Lietuva 
per daug maža, varydavo pėsčius. Vežė, kiek aš žinau, sakydavo, iš Austrijos, iš 
Vengrijos. Va taip kalbėjo žmonės. Ir paskui, aš atsimenu, apžiūrėjus IX fortą, kada ruošė 
muziejų, tai ten ant sienų buvo daug prirašyta, kas iš kur. Pavardė, vardas. Ir dabar tie 
užrašai liko. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai jūs matėt tas kolonas, ar tie žmonės kažkaip skyrėsi 
rūbais ar kitais dalykais, ar jie nešėsi kokius daiktus? 
Vytautas Petkevičius: Nešėsi kuprines, kažkas lagaminą. Bet mane visą laiką stebindavo 
– tai jau buvo pusiau mirę žmonės. Nieko. Nuleidę galvas, tiktai kaukši batai. Ir jokio, 
taip sakant, ar riksmo, ar klyksmo. Eina žmonės galvas nuleidę. Ir tėvai, ir mes 
galvodavom, tokia minia eina, pultų, pasipriešintų. Žinai, kaip vaikai galvoja, - duotų, ir 
viskas. Bet ne, ėjo kaip... 
Alicija Žukauskaitė: O kokia buvo sargyba? 
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Vytautas Petkevičius: Kai iš ešelonų varė, jau buvo uniformuoti, nes tada buvo įsteigtas 
tas III lietuvių batalionas, ir tie, ir tie (vokiečiai ir lietuviai) jau nešiojo uniformas. 
Alicija Žukauskaitė: Kokias? 
Vytautas Petkevičius: Įvairias. Vokiškas ir buržuazinės Lietuvos. Su pošalmiais, ne su 
kepurėm, šitą labai gerai atsimenu. 
Alicija Žukauskaitė: Šunys buvo? 
Vytautas Petkevičius: Buvo. Šunį kur dėsi? Antram pulke buvo ryšininkų kuopa. Buvo 
Aukštoj Panemunėj karvelidė pašto karveliams ir buvo šunidė. Matyt, tuos šunis naudojo. 
O gal vokiečiai atvežė, aš negaliu pasakyt. Vokiečiai masiškai naudojo šunis, masiškai. Iš 
kur jie buvo tiek prisiveisę, aš nežinau, bet visur, kur atsakingesnis postas, ten buvo šuva. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs, vaikigaliai, nubėgdavote prie IX forto... 
Vytautas Petkevičius: Už to plento iki tų pylimų taigi niekas nepraleisdavo, buvo ir 
spygliuota viela, ir sargyba, ir visa kita, bet mes siuvom toj vietoj, dažnai lakstydavome. 
Reikėdavo nueiti į „Inkarą“ (guminių batų fabrikas). Baisiai buvo brangi guminė avalynė, 
reikėjo įsigyti ir to, ir to. Krautuvės gi buvo išmaišytos, išdaužytos, tai va prie  
„Inkaro“ buvo tokia parduotuvė, kiti fabrikėliai buvo. Nu, kaip jums pasakyt, mes buvom 
judrūs vaikai, žvejai. Plukdydavo sėlius, atsisėdi ant sėlio, nuplauki prie Nevėžio žiočių, 
ten gerai žuvys kibdavo. Prisigaudai, o prieš vandenį tai jau nebepaplauksi. Tai 
atbėgdavom pėsti nuo Nevėžio žiočių. Kaunas netoks jau didelis buvo, kaip dabar. 
Alicija Žukauskaitė: Tai kiek traktorių jūs esat matęs, vieną, du? 
Vytautas Petkevičius: Aš prie IX forto esu matęs du savo akim, o prie V forto kurdavo 
vieną. Tai tiksliai. 
Alicija Žukauskaitė: Ką dar matėt prie IX forto? Matėt, kaip žmones varo? 
Vytautas Petkevičius: Be abejo. Kaip jūs manot? Vartus atidaro ir suvaro, ir viskas. Jeigu 
jūs buvot kada IX forte, tie visi įtvirtinimai yra tokie pylimai. O paskui už to pylimo yra 
duobės, ten požeminiai tie fortai. Mes į IX fortą prieš karą neidavom, bet į III, į IV fortą 
eidavom. Ten parako rasdavome nuo Pirmo pasaulinio karo, šikšnosparnius 
gaudydavome, va, tai toks vaikų (užsiėmimas). Jų turėjo (fortų) būti dvylika, o pastatyta 
tik devyni, nebaigta buvo dar ta Kauno tvirtovė caro laikais. 
Alicija Žukauskaitė: Tai žmonės įeidavo į ten ir prapuldavo. 
Vytautas Petkevičius: Ir kaip į žemę. Jeigu rašytojiškai, tai eina žmogus į pakalnę, nueina 
ir išnyksta. Jūs gi matėt, koks ten reljefas. 
Alicija Žukauskaitė: Ar esate matęs dūmus iš IX forto? 
Vytautas Petkevičius: O, visas Kaunas matė. Ir iš penkto, kai degino. Deginimas vyko gal 
porą savaičių, pėdsakų (deginimas). Tai yra Vabalo (režisieriaus) filmas pastatytas. Va, 
Matuzevičius turi žinot (kalbama apie interviu filmavimo grupės operatorių). Vabalo 
filmas apie tai pastatytas. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriuo metu degino? 
Vytautas Petkevičius: Vokiečiai traukdamiesi, 1944 metais. Pavasarį pradėjo. Kaunas 
buvo liepos mėnesį išvaduotas. Degino iki pat ateinant raudonajai armijai ar tarybinei, 
kuri jau tada buvo. Scenarijus buvo parašytas, aš dirbau kažkada kino studijoje, pastatytas 
filmas apie tai yra. Jūs įsivaizduojate, kada sukrauna laužą didžiulį, malkos, eilė tų 
atkastų lavonų, vėl malkos, viską uždega benzinu, tai įsivaizduojate, koks tai laužas? Tai 
virš Kauno. Visi matė šitą, ne mano vieno fantazija. Paklauskit pagyvenusio kauniečio, 
žmogaus, visi matė. Buvo du didžiausi laužai – IX forte ir V-me. Ir kada laužą tokį 
užkuria, tai matai. Dar dūmas, jeigu vėjas papučia, tai dar ir kvapas. Nu, gal užteks, aš 
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viską pasakiau, ką žinojau, detales, bet aš negaliu detalizuoti dienas, nes žmogus tokio 
amžiaus neskaičiuodavo dienų. Skaičiuodavo, kai jau reikia eiti į mokyklą, arčiau 
rugsėjo. Tai mes skaičiuodavom. O taip... Tik liūdna, kad dabar visokių dalykų 
prisigalvoja, gina, meluoja. Žydų centras išleido knygą ir nori parodyti, koks Lansbergio 
tėvas buvo geras, įbėgo rėkdamas, kad forte kankinami žydai. O priima nutarimą, ir jis 
prabalsuoja, kad reikia žydus vest kur nors į pašalį, nedaryti egzekucijos vidury miesto. 
Plakatus tokius iškabino – nušauk žydą, ir taip toliau. Viskas buvo padaryta, visi tai 
atsimena, tik dabar atsiranda istorikai neva. Padarėm mes, lietuviai, gėdą sau prieš viso 
pasaulio akis. Pas estus, latvius kažkodėl nevežė. Kodėl nevežė į Salaspilį, į estų getus, o 
vežė pas mus? Užtai kad buvo daug... Ir buvo suformuotas dar Laikinos vyriausybės 
trečias tas balionas, paskui Impulevičius atsirado, važiavo, tą patį darė Baltarusijoje, taip 
kad „pasižymėjo“ žmonės. 
Alicija Žukauskaitė: Sakėt, plakatai. Jūs matėt plakatus? 
Vytautas Petkevičius: Kodėl aš nematysiu. 
Alicija Žukauskaitė: Kas ten buvo parašyta? 
Vytautas Petkevičius: O nieko, va taip, nušauk žydą, ir viskas. Ir šauktukas. 
Alicija Žukauskaitė: Daug tokių plakatų buvo? 
Vytautas Petkevičius: Buvo... Aš jų neskaičiavau, bet ant tvorų, visur kitur buvo 
prikabinėta. Kiekvienas gimnazistas, kas dar išliko gyvas, gali pasakyti, kad buvo tokie 
plakatai. 
Alicija Žukauskaitė: O kokių nors dar ar esate matęs užrašų? 
Vytautas Petkevičius: Nu, tai buvo Bobelio, komendanto, įsakymas didžiosiomis 
raidėmis išrašytas, kad žvaigždę, kaip šiandien atsimenu, 8 ar 10 (cm) iš priekio ir ant 
nugaros (turi nešioti), kad negali (žydai) eiti šaligatviu, kad visas atimamas turtas, kad 
žydai negali ateiti į turgų, viešas vietas, ir taip toliau. Tai buvo plakatai. Jie turbūt yra 
genocido centre. Tų plakatų gyvas perkūnas buvo. Ir iki rugpjūčio... ne, iki liepos 
septynioliktos visi turi persikelti į Vilijampolę. Žydų įstatymą, kada jau nustūmė 
(Laikinėją vyriausybę), vokietis komendantas po mėnesio priėmė. Jeigu norit, aš jums 
galiu parodyti komplektus, aš čia turiu, 1941 metų „Į laisvę“ laikraščių. 
Alicija Žukauskaitė: Tai tie plakatai buvo po miestą visur iškabinti? 
Vytautas Petkevičius: Taip. Jie nebuvo taip, kaip dabar, afišos ant stulpo. Kas kur 
mokėjo, kas kur užrašė, kiti buvo užrašyti dažais ant sienos. Popierių prikabinėta buvo 
pilna. O komendanto buvo atspausdinti jau tipografiniu būdu, raidė ir taip toliau. Taip 
kad niekur nedingsi, jie yra, tie plakatai. Jie yra nufilmuoti, yra fotografijos, pažiūrėkit 
žydų muziejuj. Tik man keista, kad Zingeris rašė įvadą šitam „Šoa“ ir bando kai kuriuos 
tokius (faktus)... Praktiškai įkūrė getą Kaune burmistras, buvo įsakymas. Pasirašė vidaus 
reikalų ministras Šlepetys, burmistro nebeatsimenu pavardės, ir Landsbergis, 
komunalinio ūkio (ministras). Vat jis apibrėžė... Ką čia mes dabar šventus vaizduosim. 
Landsbergio tėvas komunalinio ūkio ministras. Buvo numatyta Lukšio gatvėj statyt, bet 
senamiestis, ne, ne, tai iškeitė į Vilijampolę. Vo, užteks dabar jau. Nieko aš daugiau 
nebepridėsiu. Paskui, kaip rašytojas, pradėsiu fantazuot, bus negerai, tiesa? 
Alicija Žukauskaitė: Dar ne viskas... /techninė pauzė/ Tai jūs dabar papasakokit tą 
situaciją su Jurbarku. 
Vytautas Petkevičius: Labai paprasta. Nuo Kauno atvažiuoji arba ateini, reikia leistis nuo 
kalno, ir ten yra Jurbarkas. Ir ant plento iškabintas plakatas – laisva nuo žydų jau. 
Vokiškai. Parašyta, kad miestas laisvas nuo žydų. Tai aš savo akim mačiau. Tai jie 
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pirmieji „pasitvarkė“. Dar ir Grybą, skulptorių... (sušaudė). Niekur nedingsi. Visi apie tai 
rašė. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs kalbėjot, kad tai buvo tik tam tikra grupė žmonių, kurie tai darė. 
Kaip vadinosi tie žmonės? 
Vytautas Petkevičius: Jie vadino save partizanais. Labai įdomu – partizanas. Partizanas... 
Vokiečiai atėjo, rusai išėjo, o jis – partizanas. Partizanas tai kuris slepiasi, kažką daro. Jie 
vadino save partizanais. O žmonės vadino baltaraiščiais. O paskui – žydšaudžiais. Va 
kokią jie užsitarnavo šlovę. Jie vadino save partizanais. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia tokį naujadarą sugalvojo – žydšaudys? 
Vytautas Petkevičius: Naujadaras atsirado po to, kai jie prisišlykštino. Žydšaudys ir dabar 
yra vienas iš nemaloniausių žodžių ir toks liko. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, tie deginimai laužų, žmonių deginimai karo pabaigoj, kaip 
arti jūs pats esate priėjęs iki tų laužų? 
Vytautas Petkevičius: Žinot, IX fortas, šlaitai, tai nematysi, o prie šito V forto, IV-to, 
viskas matyt, nes kaip ant delno. Aišku, vėl neprieisi. Matyti todėl, kad užtverta 
spygliuota viela, tai pro spygliuotą vielą, ji nėra taip tankiai, matai. Ir garaže viskas buvo 
matyt, kadangi garažas buvo užtvertas geležine tvora, rėmas geležinis ir tinklas. Per jį 
kiaurai matyt. Ir pro spygliuotą vielą kiaurai matyt. Kad žmogus nepralįstų, kiek aš 
atsimenu, 20 centimetrų maždaug viela nuo vielos. 
Alicija Žukauskaitė: Kokiam atstume jūs matėt V forte? 
Vytautas Petkevičius: Nu, ten... Kaip jums pasakyt? Į mokyklą dar vyresnis brolis eidavo. 
Mums, mažiukams, padarė, pavažiuokit nuo Kauno plentu į Rokus... Jūs pamatysit, ten 
dar tos tvoros išlikę, tik rusai jas pertvėrė. Tai va, koks atstumas. Kaip medžiotojas galiu 
pasakyt – nuo plentuko, kur degė laužas, nu, daugiausia pusė kilometro. Žmogaus akis tai 
toliau mato. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, tam epizode apie garažą, ar tie, kurie mušė, ar jie ką nors 
šūkavo, ar jūs girdėjote kokius norėjų balsus ar tekstus? 
Vytautas Petkevičius: Žinot, aš dabar bijau pasakyti, bet, kaip sakant, materščina (rusiški 
keiksmažodžiai), ir keiksmai, ir riksmai... Tas žmogus užsidengia, rėkia savo, o tas savo, 
ten buvo „turgus“ kaip reikiant. Bet, kaip jums sakyt... Nu... Čia gi nesusakysi tų žodžių. 
Galiu tik tiek pasakyt – vieni keikė, rėkė, niekšai, brudai, o kiti – ką aš tau padariau, oj, 
gevalt. Va, ir viskas, ten gi niekas prakalbų nesakė. Pagauna, atvaro, su laužtuvu per 
galvą, ir pasiusk. Taip kad čia, nu, kokie žodžiai... Gal ir buvo kieno nors pasakytas koks 
nors žodis, bet argi apie tai tada galvojai? Sakau, mes buvom suakmenėję, ir privedė mus 
į Dvasią Šventą direktorius... 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, paskutinis klausimas, iki Vilijampolės geto, ar jums teko 
matyti Kauno gatvėse kažkokių pavienių atvejų, kada mušdavo ar grūsdavo? 
Vytautas Petkevičius: Taigi buvo įstatymas, uždraudžiąs... Buvo Šančiuose... Taigi 
lavonai gedo labai greitai, surinkdavo... Netoli kareivinių buvo pamuštas tankas, apie tą 
tanką aš mačiau lavonus... Kaip jums pasakyt, kas turėjo šautuvą, tas ir šaudė. Jeigu 
vyriausybė priima nutarimą, kad reikia egzekucijas daryt ne mieste, o vest už miesto 
šaudyt, tai suprantat, kas tai buvo? Vieni gal keršijo, kiti plėšė krautuves, rado kokį 
užsibarikadavusį, tempė laukan ir šaudė. Paskui plėšė juos. Porą, trejetą dienų Kaunas 
buvo, kaip jums pasakyt, nu, kai turkų kariuomenė užimdavo miestą, ir sako vadas – 
visas miestas jūsų. Jokios tvarkos nebuvo. Paskui jau atsirado vokiečiai, atsirado 
įsakymai, atsirado sargybos. Sukilėlių (kalbama apie baltaraiščius) pastatė sargybą prie 
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kepyklų, prie radiofono. Ir atsimenu, kad sargyba buvo prie sporto rūmų Žaliakalnyje. 
Rašė, kad mūsų sportininkai šaudė žydus, visa tai yra melas, niekas nieko ten nešaudė, 
bet buvo įsakymas kiekvienoje įmonėje, kiekvienoje įstaigoje sudaryti grupę partizanų, o 
tie partizanai su lazdom saugojo, kad neišnešiotų turtą. Bet tai jau čia vėliau. Bobelio 
įsakymas buvo iškabintas, kad reikia sudaryti grupes partizanų. Kodėl partizanų, aš 
nežinau. Nu, apsaugos grupes... Kad neišnešiotų šito turto. Pirmiausia, aišku, žydų 
krautuvės nukentėjo. Bet tai nebuvo žydų, jos jau buvo valstybinės, buvo visos iki karo 
pradžios nacionalizuotos. 
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