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Kasetė 1-a iš 1-os 
 

Šiame pokalbį Veronika Ratkevič, vietinė Pikčiuniškių kaimo, smulkmeniškai apibūdina 
išvaryma žydų iš Inturkės miestęlio į „Poligoną“ (kareivinis laukas prie Švenčionėlių) 
sušaudymui. Jinai diskutuoja partizanus ir jų šeimas, dažnai atkreipiant dėmesį į nesutapimą 
šeimos gerumo ir jų žiaurumo. Jinai pasakoja kaip matė partizanus ištuštinant žydų namus ir 
komentuoja apie kaip partizanai parsinešdavo turtus savo šeimos nariams. Jinai taip pat 
diskutuoja processa palei kurį Joniškės Žydai buvo sušaudyti- vyrai buvo išvežti, o moterys 
sušaudytos ir užkastos Joniškių kapinėse, ne kaip Inturkės žydai. Jinai taip pat pasakoja kaip jinai 
padėjo vienam žydui slapstytis jos kluone keleta mėnesių prie karo galo. Jinai pamini kaip 
Joniškės žydžių kapas buvo aplankytas ir pagerbtas po karo, ir kaip Inturkės žydų sušaudymo 
vieta ant Poligono liko nepažymėta.  
 
[01:]00:39:15 – [01:]07:45:12 
 
Prisistato save kad gimus 1922-ais metais Pikčiūniškių kaime Molėtų rajone; paaiškina kad jinai 
gyveno kaime pas tėvus kai karas prasidėjo ir kad kaime nebuvo žydų; pasakoja apie žydus kurie 
gyveno Inturkėje, kuriuos jinai pažinojo; pasakoja kaip jinai matė kada visus žydus išvarė iš 
Inturkės, nes jinai tenais buvo tą dieną; atkriepia dėmesį į vieną partizaną vardu Petrėnu kuris 
raitas atjojo į miestęlį kartu su penkiais kitais partizanais ir išvarė žydus iš namų; prisimena 
epizodąą kuriam žydas vardu Kalhanas, parduotuvės savininkas kur visi sueidavo po bažnyčios, 
kalbėjosi ant savo gonkų su Petrėnu kuris jį varė iš savo namų į „Poligonę“; tiksliai prisimena 
Kalhano žodžius ir gestus bekalbant su Petrėnu; mini kad ne visi žydai pesčia ėjo – kad kai kurie 
važiavo su savo vagonais; diskutuoja „partizanus“ kurie varinėjo žydus; neprisimena iš kur 
Petrėnas kiles ir nežino jo likimo po karo; diskutuoja Petrėno šeimą – kad jo tėvas buvo geras 
žmogus, o jis vienintelis blogas; diskutuoja gandus kad partizanai parsinešinėjo namo žydžių 
sukneles kaip dovanas savo sęserim; komentuoja apie žydų turtą ir kaip kiti matė kaip partizanai 
vėliau tuštino žydų namus; pasakoja kaip žydai viską paliko, atkreipiant dėmesį į duoną ir miltus 
kuriuos naudojo kepti bandeles; pasakoja kaip žydės mętė miltus ir duoną į partizanų akis kai jias 
varinėjo į Poligoną [rankom rodo kaip jos mętė miltus į akis]. 
 
[01]:07:45:13 – [01:]15:39:08 
 
Jinai išaiškina kad visi Inturkės žydai buvo nuvaryti į Poligoną kartu, ir kad vaikai ir seni buvo 
vagonuose nuvežti; pasakoja epizoda kada jinai sužinojo kad žydai buvo nuvaryti į poligoną 
kadangi jos senelis ja nusivedė į sušaudymo vieta kad pati matytų kaip lavonai dar nebuvo pilnai 
užkasti; jinai smulkmeniškai pasakoja kaip kraujas tekėjo iš lavonų kalno ir prisimena kad 
eiliniai žmonės buvo suvežti užpilti lavonus smėliu kad kraujas susigertų; išaiškina kad 
Poligonas buvo pieva skirta kareivinių praktikų ir kad žydų syšaudymo vieta buvo kampe tos 
pievos prie Švenčionėlių; akivaizdžiai apibudina kalną daugelį lavonų; pasakoja kaip Joniškėse 
žydai vyrai buvo išvežti o žydės vietoje sušaudytos ir užkastos kapinėse; mini pavardes partizanų 
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Pakalnis ir Brezinskas [Brzezinskas]; pasakoja kaip jinai matė šiuos partizanus beskriaudžiant 
žmones; diskutuoja Brezinsko žiaurų elgesį pasakojant epizoda gale karo kada jisai iškrito iš 
bažnyčios bokšto nuo kurio jisai šaudė; komentuoja apie gerumą jo visos šeimos, tėvo ir brolių 
išskyrus jo pačio žiaurumą; paaiškina kad kunigai nieko neminėjo savo pamoklsuose apie žydų 
sušaudymus nes jie patys bijojo; komentuoja kaip jinai nežino likimą visų žydų turto bet 
prisimena kad matė kaip Brezinkso seserys nešiojo Žydžių sukneles į mišes.  
 
[01:]15:39:09 – [01:]24:52:11 
 
Jinai diskutuoja kaip kai kurie žydai išliko gyvi besislapstydami po žmonių namus; pasakoja apie 
vieną žydą, Abrahamą, kuris slapstėsi jos kluone trys mėnesius; prisimena kaip jinai jį užtiko 
kluone nes girdėjosi jo knarkimas; pasakoja kaip jinai jam nešdavo maisto ir kaip jisai net 
asivesdavo kitus žydus pasislėpti šiene; prisimena epizodą kada jinai norėjo nešti šieno 
gyvuliams su šake, bet jisai ja perspėjo nedurti su šake nes daugiau žmonių gulėjo tam šiene; 
pasakoja apie Abrahamo likimą – kad jisai apsivedė Rusę ir ramiai gyveno Joniškėse po karo; 
paaiškina kad karo metu Abrahamas slapstėsi pas daugumą žmonių, ne tik pas ją vieną; pasakoja 
kaip partizanas Brezinskas grojo vakarėliuose su harmonika kurią jisai pavogė iš to pačio 
Abrahamo; pasakoja kaip Brezinskas, kartu su savo broliu grojo vakarėliuose ir vestuvese ant 
instrumentų kuriuos pasisavino iš žydų; prisimena kad ši kaimo kapella taip pat turėjo 
bugnininką vardu Pūkėnu kuris dirbo partduotuvėje, Napoleonas; mini Brezinsko vaikus ir kur 
jie gyveną bet garantuoja kad jie daug informacijos nepateiks; komentuoja apie tų vaikų gerumą 
ir kaip tai skyrėsi nuo tėvo žiaurumo; [tyla kol pokalbis vėl prasideda]; pakartoja kad tą dieną 
kai Petrėnas atjojo ant savo žirgo, jisai atjojo išvaryti visus žydus, vyrus ir moteris, į Poligoną; 
pakartoja kad Joniškės žydai buvo atskirti pagal lytį sušaudymui; prisimena kaip jinai po karo 
matė grupę žydų susirinkusia melstis prie Joniškės moterų žydžių kapo; patikslina kad Inturkės 
moterys buvo išvarytos į Poligoną kartu su visais kitais Inturkės žydais; paaiškina kad jinai 
negirdėjo šūvius; diskutuoja kaip vietovė nebuvo pažymėta, bet kad tenais lika didelis kauburas 
žęmės; bando prisiminti paskutinį sykį kada jinai aplankė tą vietą.  
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