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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau paprašyti, kad jūs prisistatytumėte. Koks jūsų 
vardas, pavardė? 
Stefanija Šegždavičienė: Esu Stefanija Šegždavičienė. 
Alicija Žukauskaitė: Kurių metų gimimo? 
Stefanija Šegždavičienė: 1933-čių. 
Alicija Žukauskaitė: O kur gimėt? 
Stefanija Šegždavičienė: Raseinių rajonas, Užkalupių kaimas. 
Alicija Žukauskaitė: Iki kada jūs gyvenote tam kaime? 
Stefanija Šegždavičienė: Iki karo gyvenome tam kaime, per karą buvom evakuoti į 
Vadžgirį, tai Jurbarko rajonas, ten išbuvom visą karo metą, o kai baigėsi karas mes 
grįžom atgal į savo kaimą. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jūsų kaime buvo žydų? 
Stefanija Šegždavičienė: Kaime pas mus žydų nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: O kur buvo? 
Stefanija Šegždavičienė: Buvo – Raseiniai, Šiluva, Viduklė, Nemakščiai. Šituose 
miesteliuose gyveno žydai. O kaime ne, jų nebuvo tais laikais. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs su jais kažkaip susitikdavote, bendraudavot? 
Stefanija Šegždavičienė: Mano tėvukai tai labai bendravo, nes kai atvažiuodavo į 
Raseinius, tai jie apsistodavo tik pas žydus. Tėvelis minėdavo kažkokį Maušką. Tai 
tiesiog jie apsistodavo pas jį visą laiką ir jie bendravo su jais. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs pati? 
Stefanija Šegždavičienė: Aš dar buvau maža. Retkarčiais mane atsiveždavo, bet aš beveik 
neprisimenu. Sesuo buvo didesnė, tai kai ją atsiveždavo, ji buvo labai patenkinta, sakė, 
jau aš, kai užaugsiu, tai būtinai gyvensiu, kaip gyvena žydai. O taip ir buvo – ištekėjo už 
žydo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ką turėdavo omeny sesuo, kai sakydavo, kad norėtų 
gyventi, kaip žydai, kas jai patikdavo? 
Stefanija Šegždavičienė: Nu, kaip, jie turėdavo parduotuves, o parduotuvėse visko 
būdavo, ją vaišindavo saldainiais, tai ji buvo labai patenkinta. Kaip vaikas, žinot. Tai ir 
sakė, kai aš užaugsiu, aš taip pat gyvensiu, kaip žydai gyvena (juokiasi)... Po karo 
susidarė tokios aplinkybės, ir ji apsivedė (ištekėjo) už Raseinių žydo. Jis irgi nukentėjęs 
daug, jis net du metus kalėjime sėdėjęs buvo prie rusų. Už tai sėdėjo, kad jis gelbėjo 
partizanus. O tie partizanai buvo, kurie jį gelbėjo vokiečių laikais. Tai kai jie išėjo į 
mišką, tai jis nešė jiems valgyt, ir tada jį apskundė kažkas. Bet jis du metus išsėdėjo, ir 
jam nesudarė bylos ir paleido paskui. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kas atsitiko su tais žydais per karą? 
Stefanija Šegždavičienė: Nu, čia kai vokiečiai užėjo, tai baisiai su jais pasielgė... Būdavo 
pas mus tokios kalbos, kai sušaudys žydus, tada šaudys lietuvius, lenkus. Žinot, tada 
radijo nebuvo, mes informacijos neturėjom, laikraščių nebuvo tiek, bet va jau tokios 
kalbos ėjo. Buvo panika labai didelė. 
AlicijaŽukauskaitė: Sakykit, ar jūs matėt, kaip šaudė? 
Stefanija Šegždavičienė: Aš matydavau tik tiek. Apie du kilometrus nuo mūsų buvo 
iškastos tos duobės, kuriose juos šaudė, tai mes ant aukšto (į palėpę) užsilipdavome ir per 
langą matydavom, kaip ateina toks tamsus būrys, juda kruta tas būrys, ir paskui, kai 
pradeda šaudyt, tai mažėja, mažėja, mažėja tas būrys ir dingsta. Tai buvo šitoks mano 
matymas. 
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Alicija Žukauskaitė: Dabar patikslinkite, kurioj vietoj tai buvo. Ar tai buvo toje vietoje, 
kurioje jūs gyvenote iki karo, ar kur jau jūs buvote pabėgę, Vadžgiry? 
Stefanija Šegždavičienė: Ne, čia Kalnujuose, Kalnujuose, iki karo kur mes gyvenom. 
Alicija Žukauskaitė: Raseinių rajone? 
Stefanija Šegždavičienė: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur juos atvarydavo, tuos žmones? 
Stefanija Šegždavičienė: Čia, Raseiniuose, buvo getas, ir juos, matyt, suveždavo iš kitur. 
Kitus sušaudė Girkalnyje. 
Alicija Žukauskaitė: Tai tas kelias, kuriuo atvarydavo, tas kelias buvo iš kur į kur? 
Stefanija Šegždavičienė: Iš Rasenių į Kalnujus, link Vadžgirio, į Jurbarką. Dabar tas 
kelias tebėra. 
Alicija Žukauskaitė: O tos duobės buvo šalia? 
Stefanija Šegždavičienė: Šalia, nuošaliau, tokiam kalne. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, o jūs matėt, kaip buvo kasamos tos duobės? 
Stefanija Šegždavičienė: Ne, mūsų tėvai neleisdavo, vis tiek du kilometrai, mūsų 
neleisdavo eiti. Bet vokiečiai ateidavo varyti žmones kasti. Ir užkasti varydavo. Bet mano 
tėvukas tai kažkaip išsisuko, jis negalėdavo to pernešt, jam labai baisu būdavo. Tai jis, 
būdavo, kai ateina, tai jis pasiriša ranką, kai jau mato, kad vokiečiai ateina, per laukus 
pamatai, kad ateina, taip staiga neatpuls niekas. Pasiriša ranką, va, sako, ranką 
susilaužiau, dabar aš jau nebegaliu. Tai nevarydavo jo (juokiasi). Taip jis išsisukdavo 
visą laiką. 
Alicija Žukauskaitė: O dažnai taip ateidavo? 
Stefanija Šegždavičienė: Nu, ne taip dažnai, ne kiekvieną dieną ir šaudydavo, bet prieš 
tai, kai ruošdavosi šaudyti, ateidavo, kad reikia iškasti duobes, varydavo, ir paskui, kai 
sušaudo, užkast. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar ateidavo tik vokiečiai, ar ateidavo ir ne vokiečiai? 
Stefanija Šegždavičienė: Nu, žinot, sunku pasakyt. Aš to jums negaliu pasakyt, kadangi 
kalbėdavo vokiškai, o tarp jų ar buvo kitų (nežinau). Tie, kurie kalbėdavo, kalbėdavo 
vokiškai. 
Alicija Žukauskaitė: O tai kaip tas tėvukas sugebėdavo išaiškinti apie savo ranką, jis 
mokėjo vokiškai? 
Stefanija Šegždavičienė: O jisai truputį... Ir mes tada vokiečių laikais, vaikai, truputį 
susikalbėdavome su vokiečiais. Vaikas labai imlus. Susikalbėdavo jisai. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek kartų buvo tie varymai, kai jūs matėt? 
Stefanija Šegždavičienė: Žinot, aš kokius tris, keturis kartus mačiau, o daugiau neidavau 
žiūrėt, paskui baisu būdavau, neidavau žiūrėt. Kitą kartą būdavo pavakary, temstant. 
Kada dienos metu, tai matėsi tas viskas, o kai temstant varydavo, tai neidavom žiūrėt, 
nematydavom, tik girdėdavom. 
Alicija Žukauskaitė: Tik girdėdavot? 
Stefanija Šegždavičienė: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kokį šaudymą jūs girdėdavot, kokie ginklai? 
Stefanija Šegždavičienė: Nežinau, mes tada nežinojom tų ginklų, neskyrėm. Negaliu 
pasakyt apie ginklus nieko, nes aš jokio supratimo neturėjau tada. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko trukdavo tas šaudymas? 
Stefanija Šegždavičienė: Nu, kažkas... nelabai ilgai. Gal pusvalandį, gal mažiau, gal 
daugiau, sunku pasakyt. Bet labai nedaug trukdavo. 
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Alicija Žukauskaitė: Tai buvo už dviejų kilometrų, ir jūs matėt, kaip žmonės eina, eina ir 
dingsta paskui kažkur, ar ne... 
Stefanija Šegždavičienė: Tai mes tų kontūrų nematydavom, bet žinodavom, kad ten 
žmonės, nes toks juodas būrys eina. 
Alicija Žukauskaitė: Taip, bet kaip jūs atkreipdavot dėmesį? Ar kai išgirsdavot šaudymą, 
ar tiesiog pamatydavot, kad ten žmonės eina? Kaip ten buvo? 
Stefanija Šegždavičienė: Mes užsilipdavome ant aukšto, žiūrėdavom specialiai kitą kartą, 
kada šviesi diena, laukiam, žinom, kad atvarys, kad bus, jau šaudys. Nes kiti kaimynai jau 
šnekėdavo – jau šiandien šaudys. Jau duobės būdavo iškastos, tai jau šiandien šaudys, 
sako, jau duobes iškasė. Tai va taip ir žiūrėdavom. Paskiau sulaukėm to tokio ėjimo. 
Ateina, atsvyruoja, atbanguoja ta masė. 
Alicija Žukauskaitė: Kokios spalvos buvo ta masė? 
Stefanija Šegždavičienė: Tamsi. Tamsi masė... 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs girdėjot ką nors be šaudymo? 
Stefanija Šegždavičienė: Arčiau kurie žmonės gyveno, tai jie girdėjo ir šauksmą vaikų, 
bet mes negirdėjom. Buvo žmonių, kurie arčiau gyveno, visiškai netoli gyveno, jie sakė, 
girdėdavo ir šauksmą. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip dabar galėtumėte įsivaizduoti, toje grupėje, kiek galėjo būti 
žmonių apytiksliai? 
Stefanija Šegždavičienė: Man, kaip vaikui, buvo sunku nustatyti, ir niekas turbūt 
nesuskaičiavo tų žmonių, kiek ten jų ateidavo. 
Alicija Žukauskaitė: Na, bet trisdešimt ar šimtas, ar šimtas penkiasdešimt? 
Stefanija Šegždavičienė: Nežinau, ko tikrai nežinau, aš negaliu sakyti. Nu, ką, aš tikrai 
nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūsų namas buvo truputį ant kalniuko, aukščiau, kad jūs 
matydavot? 
Stefanija Šegždavičienė: Ne, bet kai ant aukšto užsilipdavome, buvo ten tokie medeliai, 
tai mes už tų medžių ir matydavom. O tos duobės buvo biškį ant kalno, tai va ir matėsi 
šiek tiek. 
Alicija Žukauskaitė: O pačios duobės matėsi? 
Stefanija Šegždavičienė: Ne, iš tolo neišmatysi tų pačių duobių. 
Alicija Žukauskaitė: Ar buvote nuėjusi prie duobių po to? 
Stefanija Šegždavičienė: Ne, ne, ne, neleido. Gal vaikai ir būtų susigundę, bet tėvai 
neleisdavo tokių dalykų. Aš tai negalėčiau žiūrėt į tokius dalykus. Kad ir būtų varę, 
būčiau nėjus. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, duobės buvo kažkieno žemėje, kam priklausė ta žemė? 
Stefanija Šegždavičienė: Dabar tikrai negaliu pasakyti, ar Mačiuliui, ar Tverkam 
priklausė ta žemė. Mačiulis toks gyveno, Tverkus, tai galbūt jiems ir priklausė ta žemė. 
Negaliu tikrai pasakyti, kieno ten ta žemė buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs minėjot, kad buvo kažkokie partizanai, kurie gelbėjo jūsų 
švogerį (sesers vyrą). Kokie partizanai gelbėjo? 
Stefanija Šegždavičienė: Pas kuriuos jis daugiausia išsilaikė, tai išsilaikė pas tokius 
Savickus, kaip jis pats šnekėjo. Kaip jis išsilaikė? Jų buvo dvi dukros, aukštos ir šviesios, 
o Lazauskas irgi buvo aukštas ir šviesus, plaukai jo buvo truputį rausvi, ne raudoni, bet 
šviesūs. Tai jis išsilaikė, persirengdavo moteriškais rūbais, ir viena dukra neišeidavo iš 
kambario, būdavo namuose, jis vaikščiodavo po kiemą. Anksčiau būdavo ūkiai (atskiri), 
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iš toliau neišmatysi, kuri ten vaikšto. Taip jis pas juos išsisaugojo pas tuos Savickus, jau 
jie dabar mirę visi. 
Alicija Žukauskaitė: Kodėl jūs Savicką vadinat partizanu? 
Stefanija Šegždavičienė: Jis (sesers vyras) ir daugiau kur buvo, ne vien pas juos. Jis daug 
pas ką yra buvęs. 
Alicija Žukauskaitė: Tai tie vyrai buvo partizanai? 
Stefanija Šegždavičienė: Ne, nebuvo, bet jau paskui, po karo išėjo (partizanauti, kovoti 
prieš bolševikus), jie prieš karą nebuvo partizanai, po karo išėjo į partizanus, į mišką. Ir 
kadangi jie jam suteikė prieglobstį, kada jis slapstėsi vokiečių laikais, tai jis tada nešdavo 
jiems valgyti, jis jai rūpinosi, ir kažkas įskundė. 
Alicija Žukauskaitė: O tas jūsų švogeris išsigelbėjo iš kur? 
Stefanija Šegždavičienė: Jis pabėgo nuo duobės, jį irgi atvarė prie pat. 
Alicija Žukauskaitė: Nuo kurios duobės? 
Stefanija Šegždavičienė: Nuo Kalnujų. 
AlicijaŽukauskaitė: Nuo tos pačios, kurią jūs matėt? 
Stefanija Šegždavičienė: Taip, taip. 
Alicija Žukauskaitė: O jūsų sesuo irgi matė? Ji ten būdavo? 
Stefanija Šegždavičienė: Kad ne. Ji ne visada žiūrėdavo. 
Alicija Žukauskaitė: Bet ji irgi yra mačiusi? 
Stefanija Šegždavičienė: Yra, yra, aišku, pramačiusi, ji didesnė. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip jis pabėgo nuo tos duobės? 
Stefanija Šegždavičienė: Jis sakė taip: buvo prietema, ten tie vokiečiai tokie... Tai aš jo 
klausiu, tokia grupė eina, ne tiek daug vokiečių, negi jūs negalėjot pulti, jūsų masė, kad 
jie ir su ginklais, vis tiek galėjot kažką padaryt. Sako, niekas iš mūsų netikėjo, kad bus 
šitaip šaudomi žmonės, kad čia kažkas ne taip, kad negali šitaip šaudyti žmogų be niekur 
nieko, nekaltus žmones. Sako, mes niekas netikėjom. Nu, ir kai pamatė, kad jau šaudo, tai 
jis bėgo. Ten tokie krūmokšniai yra, ten tokie kemsynai buvo aplinkui. Sako, aš lėkiau, ir 
viskas, kaip ten bus, taip, ar mane nušaus, ar mirsiu, tas pats jau. Ir kažkaip jam pasisekė, 
nors šaudė į tą pusę, sakė, bet jie nesivijo manęs, tik šaudė. Atkreipė ginklus ir šaudė. 
Sako, aš ant žemės gulėjau ir vis šliaužiau tolyn, tolyn, tolyn. Paskiau per kiek laiko jis 
link Dubysos atėjo, sako, kai nustojo šaudyt, naktį aš jau ėjau stačias, ir prie Dubysos 
anuose kraštuose jis laikėsi (slapstėsi, gyveno). Tris metus jis išbuvo. 
Alicija Žukauskaitė: O gal jis pasakojo, kas šaudė? 
Stefanija Šegždavičienė: Nu, ne, jis nežinojo. Nors aš tai pažinojau, iš mūsų kaimo vienas 
šaudė, toks Savickas Petras. Tai jis šaudė žydus, paskui jį teisė, 25 metus išsėdėjo 
kalėjime. 
Alicija Žukauskaitė: Ir grįžo? 
Stefanija Šegždavičienė: Grįžo, bet tuoj mirė grįžęs. 
Alicija Žukauskaitė: Tai šitas Savickas gal giminė tam Savickui? 
Stefanija Šegždavičienė: Ne, ne, visiškai ne, jau visai kitas, čia visai kitas. 
Alicija Žukauskaitė: Ir visi žinojo, kad jis šaudė? 
Stefanija Šegždavičienė: Taip, visi žinojo. Ir aš su jo mergaite dar į mokyklą ėjau prieš 
karą, to Savicko, mes vienmetės. Vis būdavo apsirengusi tokiais jau rūbais. 
Alicija Žukauskaitė: Kokiais? 
Stefanija Šegždavičienė: Gerais rūbais, žydiškais, nes kaime tais laikai nebuvo tokių 
rūbų, visi nešiojo namų gamybos rūbus, o ji – paltukai visokie pirktiniai. Jis, matyt, 
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parnešdavo tų rūbų, nurengdavo tuos vaikus ir parnešdavo. Šeima didelė buvo, labai 
biednai gyveno, tuo naudojosi. 
Alicija Žukauskaitė: O jums teko pas jį namuose lankytis? 
Stefanija Šegždavičienė: Neprisimenu, negaliu pasakyti. Jis mirė, grįžęs iš kalėjimo, 
nelabai ilgai gyveno. 
Alicija Žukauskaitė: O ką žmonės apie jį kalbėdavo? 
Stefanija Šegždavičienė: O ką čia gali pakalbėti apie tokį žmogų? Jis buvo toks latras 
(girtuoklis), nes jis labai gerdavo. Ten protingas ir nėjo, tokie visi latrai ir eidavo. Paskui 
dar iš kito kaimo, pavardės nežinau, tai irgi, sakė, toks latras, visą laiką prasigėręs eidavo 
šaudyt, gaudavo išgerti. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinojot, kad ten gaudavo išgerti? 
Stefanija Šegždavičienė: Tai jie sakydavo, tas Savickas sakydavo. Pareidavo kitą sykį 
prisigėręs, tie vaikai sakydavo, ta dukra sakydavo, tėtis prigėręs parėjo. Jis neturėjo 
pinigų, jam ten duodavo išgerti. 
Alicija Žukauskaitė: O ta dukra žinojo, ką tėvas daro? 
Stefanija Šegždavičienė: Aišku, kad žinojo, kaip nežinos. Jei visi žinojo, tai kaip ji 
nežinos? 
Alicija Žukauskaitė: O jums su ja neteko apie tai šnekėtis? 
Stefanija Šegždavičienė: Ne, mes apie tokius dalykus nešnekėjom, neklausdavau, ji nieko 
nesakydavo. 
Alicija Žukauskaitė: O ji dar gyva? 
Stefanija Šegždavičienė: Ji dar gyva, ji čia kažkur Raseiniuose gyvena, aš tik nežinau jos 
adreso. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai jūs matydavot tą minią ateinančią, iš kur jūs žinojot, kad 
tai yra žydai? 
Stefanija Šegždavičienė: Tai visi taip kalbėjo, kad žydus šaudo. Taip, žmonės taip 
kalbėjo. Kiti palei tą kelią gyveno ir matė. Tada, tais laikais laikraščių tai nebuvo, radijo 
nebuvo, televizijos nebuvo, tai vien tik iš žmonių kalbų visi žinodavo. Tuoj po kaimą ir 
pasklinda. Vienas nuo kito, vienas nuo kito, jau ateina, žiūrėk, kaimynas ką nors 
sužinojęs, ateina pas mus pasakyti, tėtis eina kitam pasakyti, va šitaip buvo tais laikais. 
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