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Šiame interviu Vytautas Juozas Šiupienis, gimęs 1929 m. Černiukiškės kaime  netoli Simno 
miestelio (pietinė Lietuva), dalinasi savo prisiminimais apie Simno ir aplinkinių kaimų žydų 
bendruomenę ir jų santykius su kaimynais, apie žydų persekiojimą ir žudynes, jo šeimos 
pastangas išgelbėti ir paslėpti žydus karo metais. Nors jis šių įvykių savo akimis pats nematė, jis 
pasakoja apie tai, kaip žydai vyrai buvo vežami į Alytų sušaudyti, kaip buvo suimti ir miške 
netoli Simno nužudyti moterys, vaikai ir seneliai, kaip buvo grobstomas žydų turtas. Šiupienis 
taip pat paaiškina, kaip jo šeimai pavyko išgelbėti keletą žydų, tame tarpe in Aba Gefen, kuris 
išgyveno Holokaustą. 
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 00:31:04 – [01:] 05:02:09 
00:40 – 05:22 
 
Prisistato esantis Vytautas Juozas Šiupienis, gimęs 1929 m. Černiukiškės kaime (Alytaus 
apskritis), 3 km nuo Simno, kur jis ėjo į mokyklą. Teigia, kad prieš karą Simne buvo daug žydų, 
tik keletas lietuvių gyveno; kad jo kaime žydai negyveno, bet valdė žemes, kurios ribojosi su jo 
tėvų žeme. Prisimena, kaip prasidėjus karui žydai buvo varinėjami į darbus – valytis gatves, 
tvarkyti griuvėsius; kaip jiems prisegtos žvaigdžės; kaip vėliau jauni vyrai buvo surinkti ir išvežti 
į Alytų; kad buvo sakoma, jog veš į darbus, bet iš tikrųjų juos sušaudė; kad moteris, senelius ir 
vaikus kurį laiką laikė Simne kariuomenės barakuose. Teigia, kad jos tėvas matė, kaip žydų vyrai 
buvo vežami į Alytų. 
 
[01:] 05:02:10 – [01:] 09:46:10 
05:23 – 10:18 
 
Prisimena, kad dar 1941 m. pas juos į namus užėjo žydas Aba Gefen, kuris buvo pabėgęs iš 
Simno; kad jo tėvas Abai pasakojo, kad matė, kaip pastarojo tėvą vežė į Alytų. Prisimena, kad jo 
kaime buvo žemių, kurios priklausė Morkeliui Anginickiui; kad dviems broliams Mendeliams 
priklausė žemė šalia jo tėvų namų; kad jie tą žemę dirbo, turėjo porą karvių, ir, atėjus 
vokiečiams, į Simną nebeidavo, o miegodavo jo tėvų namuose – jautė, kad bus kažkas negero 
žydams; kad į jų namus vieną dieną atėjo „baltaraiščiai“, suėmė brolius ir išvežė į Alytų 
sušaudyti. Teigia, kad moterys, seneliai ir vaikai buvo sušaudyti Kalesnykų miškelyje, už 
maždaug pusės kilometro nuo Simno; pamena, kad girdėjo šūvius. Teigia, kad nematė, kaip buvo 
varomos moterys ir vaikai; kad prie duobės nuėjęs pats nebuvo. 
 
[01:] 09:46:11 – [01:] 13:14:21 
10:19 – 13:55 
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Pasakoja, kad jo dėdė pavarde Stenionis [Stanionis] buvo nuvarytas su kastuvu užkasinėti kūnų; 
kad dėdė papasakojo savo įspūdžius: kaip atvarė žydus sušaudyti; kaip žinomas gydytojas pirmas 
įlipo į duobę ir sakė „nieko nepadarysi, yra taip, kaip yra“. Spėja, kad žydų turtą išsidalino tie, 
kurie šaudė; teigia pats matęs, kaip pro Simno sinagogos langus buvo mėtomi mažiau vertingi 
žydų daiktai: patalai, rakandai; paaiškina, kad tą dieną vokiečiai liepė ūkininkams atvesti arklius 
ir rinkosi tinkamus frontui; kad rinko arklius tiek vokiečiai, tiek ir „baltaraiščiai“; sako, kad 
žmonės buvo labai neturtingi, tai buvo tokių, kurie tuos daiktus gaudė. Sako, kad matė  vokiečius 
su fotoaparatais; kad jie fotografavo minią. 
 
[01:] 13:14:22 – [01:] 18:59:12 
13:56 – 19:54 
 
Paprašytas papasakoti apie Aba Gefen, pasisiūlo paskaityti ištrauką iš pastarojo knygos, bet 
interviuotoja paprašo nupasakoti savais žodžiais; prisimena, kaip į kiemą atėjo jaunas vyras ir 
kieme kalbėjosi su tėvu, o paskui tėvas jam paaiškino, kad tai buvo vietinis žydas iš Simno ir 
prašė pagalbos; kad jo tėvas padėjo, rinko maisto – aiškina, kad Aba užsiiminėjo pagalba ir 
kitiems žydmas; kad po to Aba ateidavo, kartu su broliu Josifu pavalgyti, kartais broį palikdavo 
ilgiau, o pats išeidavo – paaiškina, kad jis turėjo daug slėptuvių kaime – pas tėvo brolį Antaną, 
kaimynus Berčiūnus. Prisimena, kad kiek vėliau Aba atvedė pas juos į namus iš Kauno geto 
pabėgusius Gitaną Dzivinauskaitę ir dar vieną vyrą su moterimi; kad pastaroji pora buvo 
išsiųsta į Sūsninkų kaimą, o Gitana liko jo tėvų namuose; kad vieną dieną vokiečių policija, anot 
Aba Gefen, ieškojo po kaimus degtinės ir atvažiavo pas juos į kiemą, o Gitana pamačiusi 
policiją iššoko pro langą ir pasileido bėgti, bet policininkai ją sugavo; kad tuomet ją ir jo tėvą 
suėmė ir nuvežė į Alytų; kad Gitaną sušaudė, o tėvą kankino ir reikalavo išduoti kitas slėptuves, 
bet jis neišdavė; kad jo motina gavo raštą, kad jo tėvas Pranas Šiupienis už žydų slėpimą bus 
perduotas Gestapui – t.y. bus sušaudytas; kad jo motina ėmėsi priemonių ir per pažįstamą pavyko 
išsireikalauti, kad tėvą paleistų. Paaiškina, kad tai įvyko 1944 m. pradžioje. Sako, kad net 
kaimynai nežinojo, kad pas juos buvo slepiami žydai. Pamini, kad šalia Seirijų viena šeima slėpė 
Gamskių šeimą. 
 
[01:] 18:59:13 – [01:] 24:05:22 
19:55 – 25:13 
 
Pamena, kaip jo tėvas sakydavo, kad jei ko truks gyvenime, reikai prašyti pas žydą, nes jis 
visuomet duos. Sako, kad tėvas kalėjime praleido apie mėnesį laiko. Prisimena, kad net tėvui 
grįžus iš kalėjimu Aba Gefen dar buvo atėjęs. Pasakoja, kad 1945 m. pasibaigus karui, Josifas 
Gefen buvo paimtas į Tarybinę armiją, dar parašė tėvams laišką iš Kaliningrado srities, bet 
paskui nieko iš jo nebegirdėjo; kad Aba Gefen pabėgo per Lenkiją į Vakarus. Paprašytas 
interviuotojos, patikslina, kad jo šeimoje buvo trys vaikai. Dalinasi prisiminimais apie Simno 
žydus: Lasmanus [Laismanus], Mendelius. 
 
[01:] 24:05:23 – [01:] 28:05:20 
25:14 – 29:24 
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Mini kaimynus, pas kuriuos užeidavo slapstydamasis Aba Gefen: Saldukai, Berčiūnai, tėvo 
brolis Antanas; paaiškina, kad pirmą pagalbą Abai suteikė labai neturtingi žmonės iš Ostampo 
kaimo; teigia, kad Aba lankėsi ir pas jo tetą ir senelius Kalesnykuose, taip pat pas Jarmalų 
šeimą; kad Gražulių kaime lankėsi pas Bagdanavičius. Prisimena nutikimą, kaip jo dėdė su Aba 
važiavo vežimu ir Seirijuose susitiko Simno policijos vakmistrą Kalroną, kuris juos pažino, bet 
nieko nedarė, tik paskui perspėjo jo dėdę, kad daugiau taip nedarytų. Paklaustas, ar Yad 
Vasheme Simno žmonių indėlis saugant žydus pripažintas, atsako, kad ne, bet pakartoja, kad 
daug buvo žmonių, kurie žydams padėjo; pamini dar vieną – Strolys. 
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