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Alicija Žukauskaitė: Labą dieną. 
Elena Žemaitienė: Labą dieną. 
Alicija Žukauskaitė: Ačiū, kad sutikote su mumis pasikalbėti. 
Elena Žemaitienė: O kodėl reikia dėkot? Pasikalbėt su kiekvienu žmogum galima visada. 
Alicija Žukauskaitė: Malonu. Ar galėtumėte prisistatyti, koks jūsų vardas, pavardė? 
Elena Žemaitienė: Elena. 
Alicija Žukauskaitė: O pavardė? 
Elena Žemaitienė: Žemaitienė.  
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kurių metų esate gimimo? 
Elena Žemaitienė: 1917. 
Alicija Žukauskaitė: O kur? 
Elena Žemaitienė: Naumiesty. Čia gimiau, čia užaugau ir čia pasenau begyvendama. 
Kitur niekur negyvenau. 
Alicija Žukauskaitė: Ponia Elena, ar Kudirkos Naumiestyje prieš karą buvo daug žydų? 
Elena Žemaitienė: Buvo dikčiai (daug, sočiai). Buvo dikčiai daug. Aš moku ir žydiškai 
pakalbėti. Pas mus jų buvo, mes sugyvenom labai, labai puikūs žmonės buvo aplinkui 
mus. Ir jie su mumis sugyveno. Mes labai jau (sugyvenom), aš ir žydiškai suprantu. 
Žinoma ne hebrajiškai, ba (nes) yra ir kita žydų kalba, suprantat, tokia labai paini, tai tos 
aš jau nemoku, bet vat kalbą šitą paprastą – vo zogst du (sako idiše) tai aš jau pasakau, 
būdavo, susikalbu su senukais žydais. O teip tai aš jau... Katrie moka jau tą tikrąją tą 
hebrajišką kalbą, tos tai nemoku, o šita paprasta susikalbu. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jūs matėt, kas atsitiko su žydais, kai prasidėjo karas? 
Elena Žemaitienė: Mačiau, viską mačiau, mačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Baisu buvo. Šaudė, vedė į duobes, baisu. /techninė pauzė/ 
Alicija Žukauskaitė: Tai ponia Elena, papasakokit, kas atsitiko su žydais, kai karas 
prasidėjo? 
Elena Žemaitienė: Suvarė į duobes visus. Baisu atsitiko, tiesiog baisu. Negalėdavom nė 
naktį miegot. Mes su jais taip sugyvenom. Mes gyvenom pas savininkus žydus, tai mums 
buvo labai baisu, man ir dabar baisu pagalvot. 
Alicija Žukauskaitė: Papasakokit. Jūs gyvenote žydų name ir ką jūs pamatėte, kas atsitiko 
su tais šeimininkais? 
Elena Žemaitienė: Nieko negalėjom matyt, juos visus susikrovė, išsivežė. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kaip juos susikrovė? 
Elena Žemaitienė: Į mašiną, sunkvežimį. 
Alicija Žukauskaitė: Kas vairavo tą sunkvežimį, kas susikrovė? 
Elena Žemaitienė: Vokiečiai, vokiečiai. Vokiškai kalbėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jie atėjo į namus... 
Elena Žemaitienė: Atėjo į namus, pasiėmė juos ir viskas. Ir šventa, ir neklausinėsi 
kaimynų, ir jie tau nepasakos.  
Elena Žemaitienė: O daiktus liepė su savimi pasiimti kokius nors? 
Elena Žemaitienė: Kažkokių pasiimt biškį liepė, jo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai paėmė visą šeimą, ar tik vyrus ar moteris? 
Elena Žemaitienė: Tik vyrus paėmė, o paskui ir moteris su vaikais. Ale kad mes žinom, 
kur juos dėjo, mes net nenorim šnekėt, už tat kad buvo viskas girdėt. 
Alicija Žukauskaitė: Tai su tuo sunkvežimiu kur nuvežė? 
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Elena Žemaitienė: Į Paražnių mišką, į Kataučyznos mišką, aplink mus taip kaimai ir 
miškai vadinosi. Kur jiems patogiau buvo, tai taip ir vežė. Ir neklausk, jei paklausi, tai dar 
gausi į veidą. Vokiečiai, žinot, nemandagūs labai. Jie tuojau, jeigu tik jiems netinka, tai 
jie tuoj kerta tau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar girdėjot, kaip šaudė? 
Elena Žemaitienė: Kurgi negirdėsi, girdėjom. Pavakary daugiausia taip, prieš vakarą. 
Paima iš ryto, katrą numato, o paskui pavakarėj eina fabrikas – tik tratatata. 
Alicija Žukauskaitė: Ar girdėdavote tik šūvius, ar dar kokius garsus? 
Elena Žemaitienė: Tik šūvius, daugiau nieko negirdėdavome. 
Alicija Žukauskaitė: Ar teko jums matyti, kaip žmones varė į tą sušaudymo vietą? 
Elena Žemaitienė: Tą vietą tai nežinau, bet kai varė, mačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Ką ten varė, kokius žmones varė? 
Elena Žemaitienė: Varė ir vaikus, ir viską. 
Alicija Žukauskaitė: Ar vyrus, ar moteris? 
Elena Žemaitienė: Ir vyrus, ir moteris, ir vaikus, ir viską. Nieko nepaliko. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tai jūs matėt mieste ar už miesto? 
Elena Žemaitienė: Mieste, ba mes ten kartu gyvenom. Čia mes gyvenom, čia namas, kur 
žydai gyveno, mes taip bendrai visą laiką gyvenom. Atėjo, paėmė, išvežė, ir viskas, 
daugiau tu to žmogaus nematei. 
Alicija Žukauskaitė: Aš suprantu, bet ar jums yra tekę matyti, na, sakysim, grupę žydų ar 
koloną žydų, varomą kažkur? 
Elena Žemaitienė: Buvo, buvo taip porą kartų matyti, ne visada. 
Alicija Žukauskaitė: O kas tokie varė, ar galėtumėte pasakyti? 
Elena Žemaitienė: Dabar jau aš nežinau. (?) Jie patys užsidirbo tą visą. 
Alicija Žukauskaitė: Kas jie? 
Elena Žemaitienė: Jie patys neišgyveno, tokie pasimetę pasidarė, kažkokie kaip 
bepročiai, labai prastai atrodė jie. 
Alicija Žukauskaitė: Kas tie jie? 
Elena Žemaitienė: Nu, tie žmonės, ką aš žinau, kas jie buvo do vieni. Buvo ir vokiečių, ir 
kitokių, mažu (gal) buvo ir lietuvių, ką čia gali žinot, bet pažinot aš jų nepažinojau nė 
vieno. Tegu galas, nenoriu matyt nei tų karų, nei nieko, neklauskit. Jau žinai, jeigu jie 
atėjo, paėmė katrą, tai viskas, jau neklauskit, jau bus viskas. 
Alicija Žukauskaitė: Papasakokit, iš kur jūs žinojot, kad daugiau nematysi? 
Elena Žemaitienė: Tai mes žinojom, girdėt buvo pavakariais kaip traška kulkosvaidis. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs buvote nuėjusi prie duobės? 
Elena Žemaitienė: Aš buvau nuėjusi, kada nepavojinga buvo, o taip tai nevalia (negalima) 
buvo, ba neprileidžia. 
Alicija Žukauskaitė: O kada buvo nepavojinga? 
Elena Žemaitienė: Tai kai jau nieko nešaudys, tai galit eit kur norit. O jeigu jie šaudys, tai 
nevaikščiosi, kur tau patinka. 
Alicija Žukauskaitė: Ir ką jūs matėt, kai nuėjot, kai buvo jau nepavojinga? 
Elena Žemaitienė: Ką matysi, ką matysi? Kartais tik duobę užkastą pamatai. Daugiausia 
tik duobę... Buvo tokia mergaitė, tokia žydelkaitė, Šameso duktė, tai tą, matytumėt, kur ją 
nedėjo, ji iš visur pabėgdavo. Tai, žiūrėk, ji iš čia pabėgo. (?..) 
Alicija Žukauskaitė: Aš dar norėčiau sugrįžti prie to epizodo, kaip jūs sakėt, kad varo 
gatve. 
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Elena Žemaitienė: Gatve tai matė ne vienas, visi matė žmonės. 
Alicija Žukauskaitė: O tie sargybiniai, ar jie buvo su šautuvais, ar su uniformom? 
Elena Žemaitienė: Jie buvo kartais uniformuoti, kartais ir ne. Visaip būdavo. Ir nei čia 
juos pažinojo, aš tai jų nepažinojau, ar jie buvo vokiečiai, ar jie kokie buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Kas atsitiko su žydų turtu po to, kai nebeliko žydų? 
Elena Žemaitienė: O, nežinau, jie susivarė tą turtą į tokius, kaip sakytum, ten vieno žydo 
buvo koks sandėlis, kito, suprantat, į tuos sandėlius, užrakino, paskui kam kas tiko – 
pasidalino katrie šitokį darbą (dirbo), katriem reikalinga buvo. Taip žmonėm nereikalinga 
buvo, ir niekas nieko neėmė. Jie viską susinaudojo. Kam čia eisi, aš ten nėjau net 
pažiūrėt, man baisu buvo. Tai buvo galas. Man ima rankos drebėt, ką čia man šnekėt, 
kaip man baisu tada buvo. O ką, klausykit, išpyškino žmones, ir viskas. Ir ką, nieko 
nepadarysi. Niekam nieko nepasakysi. Ką nori, tą daro su žmonėm. 
Alicija Žukauskaitė: Kai vesdavo tuo žydus, ar girdėjot kokius balsus ar kalbas kokias 
nors? 
Elena Žemaitienė: Jie nekankindavo, į mašinas susisodina ir išveža, o kur išveža, tai 
Dievas mieliausias žino. 
Alicija Žukauskaitė: Bet jūs supratot žydiškai. Ką jie tarp savęs kalbėjosi? 
Elena Žemaitienė: Dar tokia Kacienė buvo, tai aš sakau, vajėzau, ar jūs negirdėjot? Jie 
nevierijo (netikėjo). Aš sakau, kad veža jus ant paskutinio (kelio), jie nevierijo, mislijo 
(galvojo), kad aš tyčia sakau. Daugiau kitom aš nesakiau nieko, sakau, vis tiek jūs 
nevierijat, likimą sutiks tokį, koks jiems paruoštas. O ką darysi daugiau. O dar kai 
pamatė, kad tu šneki, sako, ar nori su jais eit drauge (kartu)? 
Alicija Žukauskaitė: O, sakykit, tas namas žydų, kuriame jūs gyvenot, kai tuo žydus 
išvežė... 
Elena Žemaitienė: Mes ir toliau gyvenom. 
Alicija Žukauskaitė: O kas gyveno žydų dalyje, žydų pusėj? 
Elena Žemaitienė: Žydų daly tai buvo bagotesni. 
Alicija Žukauskaitė: Tai kas ten tokie apsigyveno šalia jūsų vietoj žydų? 
Elena Žemaitienė: Aš nežinau, mažu (gal) vokiečiai kokie, mažu kas. Aš nepažinojau ir 
net bijojau iš tolo susitikt su jais visada. Kažkodėl. Nors jie man nieko ir nepadarė, bet 
man kažkaip baisu būdavo. Žinojai, kad jie čia varė ir viską. O buvo tokių smalsuolių, 
vaikų ypatingai, bėgdavo, žiūrėdavo, kur kas ką daro, kur veda, viską, viską turėdavo jie 
matyt, tie vaikai. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs bėgdavot kartu su tais vaikais? 
Elena Žemaitienė: Ne, aš nebėgdavau niekur, man baisu, aš niekur neidavau, aš 
pasikavodavau (pasislėpdavau) visai, kad manęs nebūtų matyt. O šiaip tai paskui lando, 
tai paskui klausinėja, ramybės neturi. Geriau jau su jais visais... tegu juos paraliai (lauk, 
po velnių eina). 
Alicija Žukauskaitė: Tarp tų sargybinių ar buvo lietuvių? 
Elena Žemaitienė: Buvo, buvo kai koks ir lietuvis. Aš nepažinojau nė vieno. Miestiečių 
nebuvo su jais. Nežinau, iš kažkur tų žmonių nepažystamų. Sakiau, kad ant svieto 
(pasaulyje) kokių nori, tokių yra. Va. Tai būdavo atsiradę... Man baisu pamislyt 
(pagalvoti). Dar dabar, kai pašneki, tai man baisu, o tada tai - jėzusmarija... Pabaiga 
gyvenimo jau. 
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