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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau, kad prisistatytumėte. Koks yra jūsų vardas ir 
pavardė? 
Veronika Gruodytė: Veronika Gruodytė. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais jūs esate gimusi? 
Veronika Gruodytė: 1926. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur? 
Veronika Gruodytė: Alytuje, Lietuvoj. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykite, kur jūs gyvenote, kai prasidėjo karas? 
Veronika Gruodytė: Lazdijų rajone, Leipalingyje. 
Alicija Žukauskaitė: Ar Leipalingyje buvo daug žydų? 
Veronika Gruodytė: Žinot, tada vaikas buvau, aš negaliu pasakyti. Ne dešimtimis, šimtas, 
ne, tikrai daugiau. Apie porą šimtų, bet tikrai pasakyti negaliu. Nemažai buvo jų. 
Nemažai jų buvo visur, visoj Lietuvoj. 
Alicija Žukauskaitė: Suprantu. Gal teko į mokyklą kartu eiti? 
Veronika Gruodytė: Taip, mokiausi, visą vidurinę baigėm su žydelkaitėmis, ir kada buvo 
karas, vokiečiai kai užėjo, taigi jiems reikėjo į gatvę išeiti su žvaigždėmis. Tai va tokia 
Ida Pučkarnikaitė, mano klasės draugė, mes su ja draugaudavom, ji užsidėdavo žvaigždę 
priekyje ant krūtinės ir ant nugaros. Jiems negalima šaligatviu eiti, tai aš nulipdavau nuo 
šaligatvio, nors man pasakė, sako, Vera, tu žinai, kad su manim eiti negalima? Sakau, 
žinau, bet aš nulipdavau ir su ja eidavau gatve. Pakui Leibzonaitė, - žaidėm visada antram 
aukšte. Draugavom. 
Alicija Žukauskaitė: Kas atsitiko po to? 
Veronika Gruodytė: Po to... Kalbėjo visaip. Žinot, jokių žinių niekas nedavė, viskas buvo 
užslaptinta. Mes tik tiek girdėjom, vaikai mes juo labiau, mes gi nežinojom, jaunimas, gal 
seni žmonės daugiau žinojo, kiek pasakydavo, kiek išgirsdavom. Juos vokiečių laikais 
suvarė į jų sinagogą, visus. Vieni sakė, kad juos susodins į laivus ir veš kažkur, o tuos 
laivus vokiečiai skandina, kiti sakė, kad veš kažkur į darbus, kiti sakė, kad sušaudys, - 
visokių gandų, bet žinių, nei laikraščiai, nei niekas nesakė. Jeigu kalbėsi apie tai, tai tave 
galėjo sušaudyt. Visi tik vienas kitam, kas labai geras draugas, pažystamas, tai tik tokias 
žinias galėjo pasakyti vienas kitam. O taip negalima buvo net viešai kalbėt tokių dalykų. 
Na ir va, pirmą kartą mane draugė pasikviečia, - ji kitoj gatvėj gyveno, aš galvoju, 
pamokas ruošim, o ji man sako, veš žydus, varys kur tai (į kažkur). Aš būčiau žinojus, aš 
būčiau nėjus. Bet aš, žinot, kada jau atėjus, aš žiūrėjau tiek, kiek per langą galima buvo 
matyt. Eisena žydų, tikrai ne šimtas, gal du šimtai, aš negaliu suprast dabar. Tada man nė 
galvoj nebuvo, kiek jų ten buvo, buvo daug žmonių, didelė eisena. Vaikus nešė ant rankų, 
senelius vedė už parankių, na, ir visi ėjo ramiai, tyliai, pasirodo, mirties sutikti. Na, ir 
juos nuvarė. Aš tik labai žiūrėjau, - kad mano akimis dabar galima būtų nuotraukas daryti 
ar filmą, tai aš viską, viską prisimenu, atrodo, kad aš šiandien tą eiseną matau. Na ir aš 
žiūrėjau, kur ta Ida Pučkarnikaitė, Chaja Leibzonaitė, ir aš jas mačiau. Ir man buvo 
didelis šokas, aš negalėjau šito pernešt. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs žinojot, kur juos varo ir ko? 
Veronika Gruodytė: Na, aš sakau, sakė visaip. Pasirodo, ten vyrai bėgo šalia tos gatvės už 
namų, ten upelis buvo, prie to upelio jie bėgo ir lydėjo tą eiseną. Ir jie matė, kad už kapų 
yra duobės ir kaip juos šaudė. Jie kapuose buvo, jie savo gyvybe rizikavo. Irgi slaptai šitą 
pasakojo vienas kitam, žmonės patikimi vienas kitam pasakojo, žinoma, šitas atėjo ir iki 
manęs. Aš girdėjau, kad juos sušaudė tenai, o jokių žinių mes nežinojom, ar tai teisybė, ar 
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neteisybė, bet taip buvo. Nes tie vyrai, sakau, rizikavo gyvybe. Ten už kapų yra kaulai, 
yra duobės, tai vis tiek dabar ypač galima rasti. Taip kad aš negaliu garantuot, nežinau 
nieko, bet taip kalbėjo, ir aš žinau, kad jų niekur neišvežė, bet juos sušaudė. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit prašau, kas juos varė? 
Veronika Gruodytė: Na, ką aš žinau, aš mačiau... Iš to šoko, iš to pergyvenimo aš 
nežinau, kažkas ginkluoti varė, uniformuoti, bet kas jie buvo? Žinot, ar vokiečiai, ar 
rusai, visi ginkluoti, ar mums, vaikams, svarbu tos uniformos? Kažkas varė juos, bet su 
ginklais varė. Mus tai varė su ginklais ir su šunimis, juos varė be šunų, tik su ginklais, 
ginkluoti vyrai. O kai mus varė į Sibirą, tai mus varė ir su šunimis dar. Tai vat aš irgi 
tokioj eisenoj dalyvavau, tai aš paskui svarstau, galėjo būti gal du šimtai, gal daugiau, aš 
negaliu suprast dabar. 
Alicija Žukauskaitė: Papasakokite, prašau, kaip jie buvo išrikiuoti, tie žmonės? 
Veronika Gruodytė: Na, žinot, aš nežinau, eilėse po penkis va taip, ne po du, ne po tris, 
bet daug jų, ir eisena nemaža. 
Alicija Žukauskaitė: Ten buvo vyrai, moterys... 
Veronika Gruodytė: Visi kartu, visi kartu, - vyrai, moterys, seneliai, vaikai, vaikus ant 
rankų nešė, visi, visi kartu, jaunimas. Matyt, šeimomis jie tenai buvo, ėjo visi susikibę 
kas kaip, vienas kitą palaikydami. Ir labai tyliai, ramiai, be jokių blaškymųsi, be aimanų, 
be verksmo, be nieko, tyliai, ramiai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie nešėsi kokius nors daiktus? 
Veronika Gruodytė: Na, atrodo, kad jie nieko nesinešė. Atrodo, kad jie taip lengvai 
(apsirengę), tada dar nešalta buvo, tai jie taip apsirengę laisvai, lengvai. Ir nieko nesinešė 
niekas... 
Alicija Žukauskaitė: Koks vardas tos draugės, kuri jus pasikvietė? 
Veronika Gruodytė: Ida Pučkarnikaitė ir Chaja Leibzonaitė. 
Alicija Žukauskaitė: Ne, aš turiu omeny, koks vardas tos draugės, kuri jus pasikvietė į tą 
namą? 
Veronika Gruodytė: Ai, Gražina... Gražina... Kaip jos pavardė dabar?.. Gražina 
Budrevičiūtė. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs minėjot, kad ji jums sakė, kad žydus varys, taip? 
Veronika Gruodytė: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Ji jums sakė? 
Veronika Gruodytė: Ji man sakė, taip. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur ji žinojo šitą dalyką? 
Veronika Gruodytė: Na, ką aš žinau, tokie klausimai man visai neįdomu buvo. Man tada 
buvo baisu, ir aš nieko neklausiau. Koks mano reikalas, iš kur ji žinojo? 
Alicija Žukauskaitė: Tai gal jai tėvai pasakė ką nors? 
Veronika Gruodytė: Na tai žinoma iš suaugusių sužinojo, aišku. 
Alicija Žukauskaitė: O kas buvo jos tėvai? 
Veronika Gruodytė: Nežinau, tarnautojai. Ūkininkai... 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs girdėjot šūvius? 
Veronika Gruodytė: Ne, negirdėjom. Kur gi, mes miestely buvom, o juos kažkur nuvarė. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, po to viso įvykio, jūs vėl susitikdavote su savo draugėm, su 
savo pažįstamom ir taip toliau, ar jūs ką nors tarpusavy kalbėjote, diskutavote? 
Veronika Gruodytė: Ne, niekada niekas apie tai nekalbėjo. Tik iki manęs atėjo suaugusių 
kalbos, aš gal nuo tėvų nugirdau ar kaimynai atėjo pas tėvus, kad vyrai ėjo ir sekė tą 
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eiseną. Va šitą aš girdėjau. Ir kad sekė, ir jie kapuose pasislėpė, ir matė viską, bet kokie 
vyrai, kas ten žino, ne vaikams šitą žinot ir ne vaikams šitos kalbos. Bet vis tiek kažkur 
man įsirėžė, aš kažkur labai pergyvenau, ir liko mano atminty, bet kodėl aš taip 
pergyvenau, aš nesuprantu. Na man gaila žmonių, juk jie nieko nedarė. Gyveno 
smetoniniais laikais Lietuvoj, verslu savo užsiiminėjo, ramiai tyliai, nei jie reikalavo 
kokių sau lengvatų, nei jie ėjo streikavo, nei mitingavo, kaip dabar rusai pas mus, - tai 
jiems mokyklų per mažai, tai jiems to, tai jiems to, jie (žydai) ramiai gyveno. Ir ramūs 
verslininkai buvo ir sau tyliai ramiai užsidirbo duoną. Nei jie ėjo... Dar atvirkščiai, mūsų 
(žmonės) jiems langus daužydavo kartais. O jie tai tikrai ramūs buvo žmonės. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs esate mačiusi tokių atvejų, kai langus daužydavo? 
Veronika Gruodytė: Nemačiau, bet irgi girdėjau, tik girdėjau. Pas mus buvo ramu, kur aš 
gyvenau. Nei jie lietė mūsų, nei mes jų, gražiai sugyvenom, ir jie kaip verslininkai 
mokėjo prekiauti. Mūsų lietuviai, žinot, kaip čia pasakyt, darbininkai sunkiam darbui, o 
jie verslininkai, jie galvas turėjo, jie mokėjo verstis tais... O be to jie buvo labai draugiški. 
Jeigu vienam kas nors atsitinka sunkiau, jie tuojau visi supuola ir padeda jam išeiti iš 
bėdos. Nežinau, kodėl jie tokie buvo draugiški vieni su kitais. 
Alicija Žukauskaitė: Aš dar norėčiau sugrįžti į tą epizodą, kai jus sakėte, kad buvo 
geltonos žvaigždės ir jūs nulipdavot nuo šaligatvio, ir aš supratau, kad jūs net eidavot į 
namus pas tas mergaites? 
Veronika Gruodytė: Į gimnaziją eidavom. Kada aš einu į namus, tai jos namuose, joms 
nereikia žvaigždžių. Bet kada dar ėjo į gimnaziją, užsideda žvaigždes, nes gatvėje 
negalima be žvaigždžių, na ir mes abi eidavom į gimnaziją, ir ji pasakydavo, tau 
negalima eiti su manim. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs ką nors kalbėdavote su tom mergaitėm apie tą situaciją, kuri 
klostosi, apie tai, kas čia bus? 
Veronika Gruodytė: Ne, ne. Čia per sunki tema mums buvo, aš neliečiau jos, o ji juo 
labiau. Jūs supraskit tokią padėtį: o ką mes galėjom, kai rusai užėjo, kai mus vežė? Mes 
visi į kiautą susitraukę ir tylėjom. Kas bus šią naktį ar dieną, kada mus išveš, kur, kaip, - 
taip ir jie. O ką aš galėjau sakyt, ar gąsdinti, ar raminti? Juk šitos temos – siaubas... 
Alicija Žukauskaitė: Suprantu. O buvo toks momentas, kai juos suvarė į sinagogą... 
Veronika Gruodytė: Nemačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Tai turėjo būti taip, kad jūs einat į gimnaziją, ir staiga vieną dieną 
kažkas neateina į gimnaziją?  
Veronika Gruodytė: Taip, taip, taip. 
Alicija Žukauskaitė: Ir ką jūs pagalvojote, kai jūs pamatėte, kad nėra šitų mergaičių? 
Veronika Gruodytė: Na, ką? Gal susirgo? Kas čia, vaikas neatėjo į mokyklą. 
Alicija Žukauskaitė: Neteikėt didelės reikšmės? 
Veronika Gruodytė: O kaip mus paimdavo iš klasės, pasodindavo į kalėjimus? O kas ten 
ką kalbėjo? Negalima kalbėt tokių dalykų nei prie rusų, nei prie vokiečių. Temos 
neliečiamos ir neaptariamos. Reikia tylėt ir žiūrėt, kas toliau. Negalima tokių dalykų 
kalbėt. Tai yra XX amžiaus žiaurumas. Nežmoniškas. 
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