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Kasetė 1-a iš 1-os 
 
 
Šiame pokalbyje, Janina Markevičienė pasakoja apie įvairias vietas kur jos šeimai teko gyventi. 
Išsamiai pasakoja apie tai, kaip vokiečiai bombardavo ir užėmė Kauną. Be to prisimena gaisrus, 
kurie keleta dienų tęsėsi Rukloje. Mini, kad žydai buvo priversti išrinkti lavonus iš Neries upės. 
Pasakoja, kaip keturios žydų šeimos apsigyveno jų namuose, kadangi žydų namai sudegė. 
Aiškina kaip žydų vyrai pradžioje buvo verčiami dirbti kiekvieną dieną, o po kurio laiko buvo 
suimti ir išvežti į Kauno fortus iš kur nebegrįžo. Mini apie žydžių moterų ir vaikų likimus, po to 
kai šie vėliau buvo suvežti į barakus tapusius getu. Taip pat pasakoja kaip matė varomų žydžių 
kolonas ir kaip girdėjo šūvius. Liudija, kad ne visi kolaborantai šaudė žydus, o tik savanoriai. 
Jinai taip pat mini žydų turto likimą, kad daugumą daiktų išvežė į užsienį. Jai taip pat teko 
matyti, kaip keturi žydai vyrai buvo sušaudyti dar prieš masinį žydų šaudymą. Prisimena kaip 
vėliau aplankė masinio sušaudymo vietą norėdama pasimelsti už žuvusius. Jinai taip pat 
išvardina kelių koloborantų pavardes ir padarytus jų nusikaltimus.  
 
 
[01:] 00:39:04 – [01:] 10:20:27 
 
Pasakotoja apibūdina save, kad gimusi 1922-ais metais, bet pagal pasą 1924-ais, vienkiemyje tarp 
Gardino ir Horžos; aptaria savo tėvo ūkį, kuris buvo Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, pasakoja apie tėvų 
žemę, malūną ir gyvulius, kuriuos laikė šeima; aiškina, kad jos tėvas netrukus iš vienkiemio išsikraustė į 
Horžos miestelį, perėmė malūno, kurio šeimininkai buvo mirę valdymą, o po to persikraustė į Suvalkų 
miestą; aiškina, kad užėmus Suvalkus vokiečiams, jos tėvas nutarė grįžti į Lietuvą, nes nenorėjo priimti 
vokišką pilietybę ir 1941 metų kovo pradžioje persikraustė į Jonavą; pasakoja kaip vokiečių kariuomenė 
užėmė Kauną, prisimena, kad sekmadienį matė vokiečių lėktuvus mėtant ant miesto bombas, o trečiadienį 
į miestą  pirmieji vokiečiai įvažiavo su motociklais; teigia, kad motociklų įvažiavimą pamatė 
besislapstant su šeima nuo bombardavimo žydų namo rūsyje; aptaria būdus, kuriais vokiečių motociklistai 
sugebėjo užimti miestą kartu su 5,000 sovietinių karo belaisvių; detaliai pasakoja apie per naktį vykusį 
Ruklos bombardavimą ir kaip daugelį dienų po to Neries upė buvo pilna tankų ir lavonų.  
 
[01:] 10:20:28 – [01:] 16:50:06 
 
Pasakotoja aiškina, kaip visi žydai Tauro pusėjė tilto buvo suvaryti ir priversti iškeldintėti lavonus iš 
upės; apibūdina epizodą,  kada matė kaip ruso kareivio, moters ir trijų vaikų lavonai buvo ištraukti iš 
upės; aiškina, kad palei upės krantą buvo iškastos didelės duobės ir į jas buvo sumesti ir užkasti visi 
lavonai; prisimena, kad jos žiniomis vien tik žydai buvo priversti ištraukinėti lavonus, nes jinai atpažino 
ten dirbusius žmones; aptaria gerus žydų ir kitų miesto gyventojų santykius prieš karą; apibūdina daugelį 
dienų vykusius karo veiksmus Rukloje prie Jonavos, atkreipia dėmesį į dėl to plitusius gaisrus; vaizdžiai 
atpasakoja epizodą, kada jinai buvo vos nepašauta iš kulkosvaidžio, kaip matė beeinančios visos žydų 
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šeimos nužudymą; pasakoja, kaip rusų kareiviams tapo sunku vokiečiams perėmus valdžią, nes dauguma 
jų buvo suimti kaip belaisviai ir juos griežtai stebėjo vietinio gestapo vadas vardu Hanzas; paaiškina, kad 
žydai iš karto nekentėjo ir dauguma jų grįžo į savo namus, jeigu tie nebuvo sudegę, o jeigu buvo, tai tada 
ėjo pas žmones, kurie turėjo vietos savo namuose; prisimena, kaip pastate kuriame jinai gyveno, virtuvėjė 
įsikūrė keturios žydų šeimos ir ten keletą menesių pragyveno; liudija, kaip jos šeima dalinosi maistu su 
žydais, kurie pas juos gyveno ir pasakoja kaip jinai keliaudavo į Ukmergę apipirkti tuos žydus.    
 
[01:] 16:50:07 – [01:] 20:13:02  
 
Pasakoja, kaip vokiečiai nusiaubė keleta žydų parduotuvių ir vos spėjo prisikrauti motociklus cigarečių ir 
alkoholio, nes parduotuvės valandą vėliau sudegė; kalba apie kitus žydus, vieną vardu Azikas, kuris buvo 
malūno savininkas, dirbo sunkiai ir gamino elektrą visai Jonavai, bet prisilaikė Šabo; pasakoja apie karo 
metu išplitusius gaisrus, kurių metu sudegė malūnas; mini kitą kaimyną vardu Rudauskas, kuris buvo 
mirtinai sužeistas per tas tris dienas vykusius karo veiksmus, dėl kurių jo šeima net negalėjo nueiti 
pasiimti karstą; kalba apie vokiečių kareivius, kaip jie greitai iškeliavo link Maskvos ir aptaria jų taktiką: 
aplenkti vietovę ir palikti kai kurius vadus prižiūrėti belaisvius, o visi kiti keliauja tolyn; prisimena, kad 
jinai pati nematė kaip siaubė žydų parduotuves, bet tėvas jai apie tai papasakojo.  
 
[01:] 20:13:03 – [01:] 29:45:16 
 
Pasakotoja aiškina, kodėl žydai negalėjo patys nusipirkti maisto, kadangi jie turėjo nešioti prisiūtas prie 
drabužių geltonas žvaigždes, turėjo griežtesnę komendanto valandą negu lietuviai ir galėjo gauti maisto 
tik po to, kai visi lietuviai savo dalį  būdavo pasiėmę, o tada dažniausia maisto jau nebūdavo likę;  
pasakoja, kaip sudegė didelė skerdykla, bet prieš tai vokiečiai sukvietė žmones ir išdalino jiems mėsą už 
dyką; išvardina žydus kurie gyveno jos šeimos virtuvėje: Juda mėsininkė,  ir Hanka [Chanka] restorano-
valgyklos savininkas; aiškina, kad žydų vyrai buvo suimti dienos metu ir priversti dirbti skerdykloje bei 
mieste ir grįždavo vakarais; teigia, kad po kiek laiko visi jauni žydų vyrai iki 25 metų buvo suimti ir 
nuvežti dirbti į Kauno fortus; aiškina, kaip komandantas reikalavo iš žydų šeimų aukso aukų, kad leistų 
jiems pamatyti savo sūnus; pasakoja, kad žydai sunešė net daugiau aukso negu komandantas reikalavo; 
žino, kaip jos vyras neturėjo laiko susirinkti savo daiktų, nes jis buvo rusų ištremtas; prisimena, kad 
moterys ir vyresni vyrai surinko auksą komandantui; smulkmeniškai pasakoja apie likusių iki 40 metų 
amžiaus žydų vyrų antrą suėmimą, kuris įvyko nakties metu; pasakoja kaip keturi kareiviai, vienas 
lietuvis ir trys vokiečiai atėjo į namus ir liepė vyrams atsibusti ir apsirengti, kadangi juos veža į fortus 
dirbti; prisimena epizodą, kada kaimynė kolaboranto žmona patarė pateikėjos šeimai paslėpti savo vyrus, 
nes kareiviai rinko vyrus padėti kasti duobes per naktį girioje; spėlioja, kad duobės buvo maždaug 30 
metrų ilgio ir keturių metrų gylio; pasakoja, kaip aplankė sušaudymo vietą, kai lavonai jau buvo užkasti; 
aiškina, kad visi vokiečiai kartu su lietuviais koloborantais nešiojo uniformas ir turbūt buvo ginkluoti; 
grįžta prie epizodo, kada liekusieji žydų vyrai buvo suimti ir nuvežti į fortus, atkreipia dėmesį kaip žydų 
šeimos atsisveikino virtuvėje su savo vyrais, nes žinojo, kad jau nebesugrįš.  
 
[01:] 29:45:17 – [01:] 41:14:09 
 
Pasakojama, kaip 1939 - ais metais jinai buvo atskirta nuo savo tėvų trims metams, nes jie tuo metu esant 
vokiečių valdžiai gyveno Suvalkuose; kalba apie žydes moteris, kurios toliau gyveno jos virtuvėje net 
pora mėnesių po to, kai jų vyrus išvežė į fortus; aiškina, kad vėliau moterys buvo suimtos ir nuvežtos į 
kareivinių barakus, kur jos gyveno dar mėnesį; prisimena pokalbius tarp vokiečių kareivių ir žydžių, kada 
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joms liepė pasiimti visą savo turtą, nes veža jas pas savo vyrus; išvardina ką jos vežėsi: drabužius, baldus; 
pasakoja, kaip jinai nešdavo maisto eidama pro getą vienai mažytei mergaitei, vardu Gytė, kuri anksčiau 
gyveno jos virtuvėje; pasakoja, kaip jinai kartu su savo drauge įsiuvo pinigų į tos mergaitės mamos 
suknelę prieš jų išvarymą iš pasakotojos namų; apibūdina vieną epizodą, kuriame jinai kartu su ta drauge 
stovėjo už sienos ir žiūrėjo kaip visa kolona žydžių su vaikais buvo vedama sušaudymui, kada ta maža 
mergaitė atbėgo pas ją ir norėjo pasilikti, bet mergaitės mama atėjo ją parsivesti ir tuomet atsisveikino su 
pasakotoja [pradeda verkti]; mena, kad maždaug 20 grupių žydžių buvo nuvestos sušaudymui; prisimena, 
kad jinai ne tik girdėjo kulkosvaidžių šūvius, bet ir matė jų liepsnas, nes žiūrėjo iš namo antro aukšto; 
patikslina, kad šaudymas tęsėsi maždaug nuo pietų iki vakaro; apibūdina, kai visos grupės buvo varomos, 
maži vaikai laisvai lakstė rinkdami gėles laukuose; kalba kaip jos brolis, bekeliaujant dviračiu uždeginėti 
žiburius kartu su vokiečiu prisipažino, kad jo sąžinė neleido jam žiūrėti į šaudymus ir vokietis tam pritarė, 
kad ir jam tas per sunku; kalba apie šunis, kurie buvo atvežti iš Vokietijos saugoti žydžių ir jų vaikų 
koloną; mini, kad gale dienos keturi ar penki pilni senų ir sergančių žmonių vagonai buvo nuvežti į 
sušaudymo vietą; apibūdina, kaip jinai kartu su grupe žmonių tarp jų kunigu Čiužausku stovėjo prie pašto 
palydėti ir atsisveikinti su paskutiniais žydais, kuriuos pro ten vežė.  
 
[01:] 41:14:10 – [01:] 52:00:00 
 
Pasakotoja paaiškina, kad kunigas nieko nesakė apie žydų skerdynes per mišias ir, kad bendrai žmonės 
nekalbėjo apie tai, nes visi matė ir suprato, kad negali nieko pakeisti [beveik pradeda verkti]; pasakoja, 
kad žydų turtą, kurį suvežė į barakus, peržiūrėjo Budulė Andriuškevičiutė, mokytoja, kartu su dešimtimi 
kitų moterų ir dėjo viską, kas vertesnio išvežimui į traukinį; pasakoja apie tai, kaip vokiečiai užėmė 
Suvalkus ir kokią taktiką jie naudojo užimdami Lenkiją; patikslina, kad jinai pati nematė kaip moterys 
rinkinėjo žydų drabužius; mini pavardę vieno koloboranto, Kunevičiaus, kuris atsisakė šaudyti žydus, nes 
jo sažinė negalėjo to ištverti; patikslina, kad vokiečiai laikėsi taisyklės koloborantams leisti tik 
savanoriškai šaudyti žydus; paaiškina, kad vokiečiai buvo sukėlę didelę puotą, kurioje nugirdė 
koloborantus ir prašė jų pasirašyti sutartį dėl žydų šaudymo, o tiems kurie nepasirašė - davė darbą saugoti 
kitas vietas; pasakoja apie vieną iš jų - Pinkauską, pavadintą Puida, kuris gatvėje kankino keletą žydų, 
priversdamas juos griūti į balą; prisimena kaip savaitė po vokiečių užkariavimo jinai girdėjo, kaip vienas 
žydas susipyko su kitu miestiečiu apie namo nuosavybę, o keletas vokiečių išgirdo apie tai ir primušė 
žydą; aiškina, kad jinai tai matė kartu su drauge pakeliui grįždama namo iš bažnyčios; teigia, kad du 
sūnūs ir tėvas vardu Keidanskai [Jedinskai, Edenskai] buvo išvaryti iš savo namų į miesto pakraštį, 
jiems davė kastuvus ir privertė iškasti duobę, kurioje jie buvo sušaudyti; patikslina, kad juos šaudė tik 
vienas komandantas Hansas su pistoletu; papasakoja, kaip jinai kartu su drauge iš karto pabėgo, o pakeliui 
Keidanskio žmona dar jų klausė, kur jos šeimą nuvedė; mini kad Keidanskis buvo mokytojas.  
 
[01:] 52:00:01 – [02:] 00:01:10 
 
Pasakoja, kaip liudijimas apie tą šaudymą buvo pirmasis pats baisiausias momentas jos gyvenime ir, kad 
jinai negalėjo grįžti prie tos vietos; aiškina, kad masinis šaudymas įvyko daug vėliau ir, kad po kelių 
dienu po to jinai buvo kartu su savo drauge nuėjusi į pagrindinę šaudymo vieta; aiškina, kaip jos 
lietuviškus poterius kalbėjo nužudytiems žydams, bet tada tik tylėdamos stovėjo; mini, kad nebuvo daiktų 
išmėtytų aplinkui, bet jinai girdėjo gandus, kad žydai buvo priversti nusirengti, įlipti į duobes ir iš viršaus 
šaudyti iš kulkosvaidžių; papasakoja apie epizodą, kai vienas žydas kurio tik ranka buvo peršauta 
sušnibždėjo vienam lietuviui - Jaskučiui, kuris jam patarė bandyt nusiristi prie kampo, o tuo metu šaulys 
Gineika išgirdo juos šnekant; mąsto, koks žiaurus žmogus buvo Gineika ir koks jo likimas; Sako, kad 
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Gineika norėjo Jaskutį vietoje sušaudyti kartu su sužeistu žydu, bet Jaskutis kartu su kitais lietuviais 
išmaldavo dovanoti jam gyvybę; patikslina, kad šitą epizodą jai pats Jaskutis papasakojo, kaip jis papuolė 
į tą vietą, nes buvo priverstas užkasti lavonus; aiškina, kad jinai matė vokiečius ryte trejomis ar 
keturiomis kolonomis varančius visus jaunus žydų vyrus Kauno gatve, kad kiekvienoj kolonoje buvo po 
20 ar 30 vyrų; patikslina, kad jinai girdėjo iš savo brolio, kuris mėgo lošti kortom su kareiviais bei 
koloborantais ir šie jam patys papasakojo apie didelę puotą, kurios metu koloborantai pasirašė šaudyti 
žydus; mini, kaip jos vyresnis brolis užpyko ant koloborantų, kad tie leido tokiam jaunam vyrui lošti 
kortomis jų kompanijoj ir parvedė savo brolį namo.  
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