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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėčiau paprašyt, kad prisistatytumėt. Koks jūsų vadas ir 
pavardė? 
Stanislovas Janevičius: Aš – Stanislovas Janevičius. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais gimęs? 
Stanislovas Janevičius: 1933. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur? 
Stanislovas Janevičius: Šulų kaime, čia, va, nuo Kalvių apie 3 km, čia, va, gretimai, visai 
netoli. 
Alicija Žukauskaitė: O Kalviuose jūs kada apsigyvenote? 
Stanislovas Janevičius: Kalviuose apsigyvenau 1979 m. O šitas namas jau stovėjo gal, nu, 
kokius aštuonis metus, septynis. Prieš tai aš jau buvau čia, kaip sakyt. O aš gyvenau, kai 
eiguliu dirbau, čia buvo pastatyta tokia, čia prie upės netoli, tokia... nu, eiguva, kaip vadino. 
Tai aš toj eiguvoj gyvenau šešiolika metų. Nu, ir paskiau atėjo laikas, supranti.... 
Alicija Žukauskaitė: Kaip tas kaimas vadinasi, kur jūs gimėt? 
Stanislovas Janevičius: Šulai. 
Alicija Žukauskaitė: Šulai. Ir tuose Šuluose jūs gyvenot ir per karą? 
Stanislovas Janevičius: Taip, per karą mes ten gyvenom. Aš čia tik 1979 m. atsiradau. Nors 
čia, už upės, šešiolika metų gyvenau, ale (bet) taip visąlaik tai tenai (ten) gyvenau. Ten aš ir 
gimiau. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, prašau, kai prasidėjo karas, va, tuose Šuluose ar aplinkui, ar 
buvo žydų? 
Stanislovas Janevičius: Oi, buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Pačiam kaime? 
Stanislovas Janevičius: Nu, kaip? Ten kaimas – kokis (koks) kaimas?  Ten buvo... palauk... 
du, keturi, penki namai. Dabar, sako, kad likę tenai trys [namai]. Šeši namai ten buvo. Nu, 
kaip tie žydai? Tie žydai miške buvo, supranti. Nu, ateidavo iš miško. O valgyt tai jiems 
reikėjo, supranti, tiems žydams, ir ateidavo. Tai vieną rytą... Nu, kurie buvo partizanai, tie 
buvo partizanai, kurie su ginklais ten vaikščiojo, tai visi: ir žydai vaikščiojo, ir rusai buvo. O 
kurie buvo tokie su šeimom ten, tai atskirai gyveno. Nu, tai ateina, supranti. Nu, tai reikia 
jiems pavalgyt, nu, tai reikia, va. Ir vienas tokis buvo - aš nežinau jo nei pavardės, nei vardo – 
visai netoli nuo mūsų namo, miške... buvo apsigyvenę. Nu, tai ir ateina – kožną (kiekvieną) 
dieną pavalgyt reikėdavo. O kur jis eis? Kur tas žmogus miške, supranti, pavalgys? Tai 
ateidavo, būdavo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai buvo žydai partizanai... 
Stanislovas Janevičius: Taip, taip. 
Alicija Žukauskaitė: ... ir žydai pavieniai su šeimom? 
Stanislovas Janevičius: Pavieniai, buvo, su šeimom buvo, pavieniai žydai. 
Alicija Žukauskaitė: O partizanai ar ateidavo? 
Stanislovas Janevičius: Oi - kaip neateidavo? – ateidavo, supranti, pas mus čia, kaip mes 
kaime, ateidavo, net tik ateidavo, ale dar paimdavo, nu, žinai, ar gyvulį kokį, ar ką tenai – nu, 
maitintis tai reikėjo kuom tai (kažkuo). 
Alicija Žukauskaitė: A, tai jie atimdavo tiesiog? 
Stanislovas Janevičius: Nu, buvo ir taip, atimdavo, ir, supranti, vsio (= viskas, rusiškas ž.). 
Būdavo, paima ir kiaules ar kokį buliuką, ar telyčią, supranti, vsio. Gyventi tai reikėjo jiems 
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supranti, maitintis tai reikėjo, ir imdavo. Kas ne sekretas (= paslaptis), tai ne sekretas. Nu, iš 
kur jis paims pavalgyt? 
Alicija Žukauskaitė: O tas, sakėt, žydas, kur gyveno netoli jūsų miške, – tai jūs žinojot, jūs 
ten matėt, kaip jis gyvena tam miške? 
Stanislovas Janevičius: Nu, tai buvo tokią padaręs iš šakų būdą, palapinę, ten jis laikinai 
buvo, ale paskui, aš nežinau, kur jis, išėjo kur tai toliau, nu. Buvo žmona, ir vaikas pas juos, 
tenai kai buvo... 
Alicija Žukauskaitė: Tai jis su šeima gyveno? 
Stanislovas Janevičius: Nu, kokia šeima? – trise jie buvo. O paskui kur jis nuėjo, kur jis 
dingo?.. 
Alicija Žukauskaitė: Kokia kalba kalbėjo tie žydai, kurie buvo partizanai ir kurie buvo 
pavieniai? 
Stanislovas Janevičius: Paprasta: lenkiška, ir visokia belarusiška (baltarusiška), lenkiška, 
daugiausia tai lenkiškai. Anksčiau ten tai – lenkai, ten lenkiška teritorija buvo, daugiausia 
lenkiškai, o jei ne - tai paprastai, va, belarusiškai šnekėdavo rusiškai, belarusiškai, lenkiškai. 
Alicija Žukauskaitė: O, sakykit, ar vokiečių policija, arba kokia nors vokiečių kariuomenė, ar 
gaudė tuos žydus? 
Stanislovas Janevičius: O, tai kaip gaudė – taip! Dabar neatsimenu gerai, čia kelintais metais, 
supranti, tai čia pirmiausiai padarė, ant šito miško, reiškia, iš lėktuvų bombas mėtė. Ir dar 
dabar tuos duobės yra tenai. O tos duobės yra kaip mano šitas, va, kambarys visas, supranti, 
tokios išraustos. O paskui nuėjo, reiškia, tokia ablova, kaip vadina, nu, oblava (= gaudynės, 
rusiškai) tokia, kareiviai nuėjo, tai čia, matai. Aš, va, su dėde šnekėjau, tai aš gerai atsimenu. 
Tai šitie, kurie buvo partizanai, tai jie paėmė, išėjo, kaip vadinasi, pravaža - in (į) tą pusę, va, 
už Dubiškio, ten pravaža, ir paskui – kaip tenai juos vadino, tuos kaimus, kur už upės? – 
perėjo tie partizanai. O šituose miškuose .... tokiom eilėm užsiima - kaip dabar pasakyt? - 
kaip medžioklėn varovai, supranti, eina ir varo tuos žvėris, tai taip ir jie, supranti, ėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Vokiečiai? 
Stanislovas Janevičius: Vokiečiai. 
Alicija Žukauskaitė: Per mišką? 
Stanislovas Janevičius: Per mišką. Nu, ir ką rasdavo, tai tenai sunaikindavo. Tai šitie, kur 
buvo su šeimom, tai ten daugelį sunaikino šitų žydų tuo metu. O ten tokis (toks) ežeras yra – 
gal 8 ha to ežero yra, nežinau, gal daugiau. Tai apie (aplink) tą ežerą buvo tų žydų bunkeriai, 
supranti, ten gyveno. Kai užėjo ta ablova, nu - jiems nėra, kur dėtis. Jie pradėjo kavotis 
(slėptis). Tai jie padarė ką? Ant lentų atsisėda ežere, supranti, kokį kupstą ant galvos 
[užsideda] ir sėdi, kol ten ablova pereis. O paskui kažkas nedakentė (nebeiškentė), sujudėjo 
ar ką, tai, kai rado vieną, tai paskui pradėjo badyt (ieškot) aplink ežerą. Tai ten dvylika rado 
tam ežere. Paskui ten, nu, ten nelabai toli, ten... vietovė, juos ten išvarė ir sušaudė juos tenai, 
tuos žydus.  
Alicija Žukauskaitė: Ar jums yra tekę matyti, kaip išvarė žydus ar darė oblavą, ar kaip šaudė 
žydus? 
Stanislovas Janevičius: Kaip šaudė, tai aš nemačiau. Man netekdavo matyt, kaip šaudė. O 
ablovą tai aš mačiau, supranti, kaip jie ten vaikščiojo. Jau buvo po 1943 m., kai toji ablova 
ėjo, jau mes (mūsų namai) buvom sudeginti, tai jau aš, mes pas dėdę gyvenom, pas tėvo brolį. 
Tai, kai ėjo, užėjo ten ant kiemo (į kiemą), tai dar - žinai, tas dėdė buvo toks juodokas - tai 
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dar bijojom, kad nepripažintų už žydą, supranti. Tai dar, atsimenu, rožančių (rožinį) kabinom 
ant kaklo – labai, žinai, baisu buvo pas mus gyvent. 
Alicija Žukauskaitė: Tai tas dėdė gyveno prie miško, ar jie darė oblavą per kaimą? 
Stanislovas Janevičius: Nu, tai jie – visur, kaip ėjo, tai... 
Alicija Žukauskaitė: O kokiom jie buvo uniformom? Kokie tai buvo daliniai, nežinot? 
Stanislovas Janevičius: Dalinių tai aš negaliu pasakyt, uniformų, supranti – nu, kaip ten 
buvo? – nu, vokiečių uniforma buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Daug jų būdavo per tą oblavą?  
Stanislovas Janevičius: Oi, jie tenai šimtais! Aš nežinau, kaip pavadint – jau kaip eina, 
supranti, tai daug! Tai dar dabar atsimenu gerai – mes gyvenom prie miško, ir dabar tas 
namas stovi. Nu, jau po karo tas namas pastatytas buvo. Per karą tai mus sudegino, mūsų 
nieko neliko tenai – kai tą žydelį rado, tai sunaikino viską. Tai augo krūmai. Tėvas vis 
priskina, ir tokie laužai (šakų krūvos) buvo. Tai čia vokiečiai tuo keleliu eina, o tas žydas gal 
už 30 m ten gulėjo cielą (= visą/ištisą, iš rusiško ž. cielyj) parą tam lauže ir nesusijudino, po 
tuo laužu palindo ir ten buvo. O to laužo niekas nepakliudė (nepalietė). O ten eina [oblava] 
per raistus ar per balas – visur!.. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ten laužas – buvo tokie žabai sudėti? 
Stanislovas Janevičius: Žabai tokie, vat, nu, kur nereikalingi krūmai sumesti. 
Alicija Žukauskaitė: Mhm. Ir koks ten žydas buvo pasislėpęs? Jūs matėt, kad ten buvo kažkas 
pasislėpęs? 
Stanislovas Janevičius: Tik man tėvas pasakojo, aš jo nemačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Aišku. O, sakykit, jūs sakėt, kad jūs buvot sudeginti – kaip tai atsitiko? 
Papasakokit šitą istoriją. 
Stanislovas Janevičius: Oo... Kaip atsitiko?.. Supranti, tai tas jau buvo 1943 metais. Buvo 
rudenį, kažkur (kažinkada), jau baigė bulves kasti, jau buvo, aš nežinau, gal bulves… kol 
grikius nurauna, kol tą viską padaro - aš nežinau, gal kur in spalio pradžią nusitraukė šitas 
laikas. Nu, ir vsio – atėjo. Tai pirmiausiai nepataikė, bo (nes) mes buvom, kaip pasakyt, in… 
kad, reiškia, žydams, mes padedam jiems, kad mes kepam ten duoną jiems, kad, nu, maitinam 
juos ar ką ten, ir buvo tokia padaryta, nu, versija tiesiog – kam ten, aš nežinau, kam ten 
reikėjo to – nu, tai… 
Alicija Žukauskaitė: Kažkas paskundė, taip išeina? 
Stanislovas Janevičius: Nu, išeina, taip, paskundė kažkas, ir viskas. Ir jie kai atvažiavo, tie 
vokiečiai, tai jie nepataikė pas mus, pataikė pas dėdę, pas tėvo brolį, supranti. O pas tėvo 
brolį irgi žydukas buvo tokis. Jie buvo trys broliai, aš jų nežinau nei pavardžių, nei nieko, ale 
jie vieną tokį [dalyką], žinai, padarė, supranti, che-che. Kaip ten padarė?.. Che, žinai, pasiuvo 
tokią, che-che, kurtkę ( = striukę, slavų kalbų ž.), o toj kurtkėj, supranti, ten visur doleriais 
apdėta, che, supranti. Ir jis (vienas iš brolių žydų) jau miškan nėjo, ale tai pas vieną, tai pas 
kitą kur pabūdavo taip: gal kam reikia ką pasiūt, palopyt gal… Tai, kai ėjo (vokiečiai), iš 
karto pataikė ten. Ir jeigu būtų žyduką ten užgavę (pagavę), tai būtų pradėję ten šaudyt, būtų 
pradėję ten degti, tai būtų žydukas iš mūsų pabėgęs, ir būtų tvarkoj viskas buvę. O tenai, o 
dėdė, kaip anksčiau, su ta vėtykla vėtė grūdus, supranti. 
Alicija Žukauskaitė: Vėtykla? 
Stanislovas Janevičius: Vėtykla tokia, žinai, atskiria… 
Alicija Žukauskaitė: … aha, gerus grūdus nuo blogų [atskiria]. 
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Stanoslovas Janevičius: Nu, ir čia, kai vokiečiai tie užėjo, puolė ant jo, ir vsio, išvedė ant 
kiemo, paguldė… Ten buvo tokis jau – kaip vadint jį, kaip pasakyt? -  perevodčikas (= 
vertėjas, iš rusiško ž. perevodčik) jų – kaip tenai?.. 
Alicija Žukauskaitė: Vertėjas. 
Stanislovas Janevičius: Vertėjas. Lenkiškai sako: ,,Mow prawdę, mow prawdę!’’ (= ,,Sakyk 
tiesą, sakyk tiesą!’’) – sako. O dėdienė (dėdės žmona) bulves kasė, tai, žinai, visai netoli. 
Mato, kad tenai vokiečiai vaikšto, supranti. O šuva (šuo) guli pas ją ten ant lauko, ir nieko, 
che- che, šuva nepajautė. Tai dėdienė, che-che, šuniui bulve kaip davė! Tas šuva šoko, 
pradėjo dairytis, supranti, ir tada pamatė [vokiečius], ir pradėjo loti. O tas žydas langan 
pažiūrėjo, supranti – ir kur jam dėtis?! Anksčiau kaime buvo pečius (= krosnis, iš rusiško ž. 
pieč), o po pečium  vištas laikėm. Tai tas žydas po pečium šiūkšt, ir vsio, ir pabėgo.  Nerado 
ten nieko, ir vsio. 
Alicija Žukauskaitė: Tai pas dėdę atėję vokiečiai, nerado to žydo, nes jis pasislėpė po 
pečium? 
Stanislovas Janevičius: Taip, nerado jo. Tai – tenais (pas dėdę). O kaip atėjo čia (pas mus), 
tėvas važiavo bulvių kast ryte, o tas žydas [buvo] atėjęs prieš rytą jau. Tėvas, kai atsikelia, tai 
pirmiausia eina su spragilu rugių pakult, supranti, bo reikėjo, taigi nebuvo [mašinų], tų 
malatarkių (= kuliamųjų, liaudiškai) neturėjom, nu, tai reikėjo pakult rugių. Nu, tai anksti 
pasikėlė ryte – nu, jau ruduo buvo, tai anksti kėlėsi. Nes tas žydas atėjo, sako: ,,Užšalau’’ 
(sušalau). Žinai, kaip rudenį? ,,Kur man sušilt?’’- sako. Sako [tėvas]: ,,Ale kur tau sušilt? – 
sako. ,,Tai mes važiuojam,’’ – sako, - ,,tai, va,’’ – sako, - ,,insikask (įsikask/apsikask) kur 
šiene’’. Kluonas, tenai – šienas, šiaudai, supranti. Tai tas žydas insikasė ten, supranti, 
atsigulė. O tėvas nuvažiavo – bulvių. O paskum tas žydas, kad būtų jis, kai sušilo, ir nuėjęs 
kur miškan, o jis užėjo pas vaikus. Ir kaip kartas – šitie (vokiečiai)!.. Ir užpuolė čionai… 
Alicija Žukauskaitė: O čia jau buvo kitas žydas ar tas pats, kur pas dėdę? 
Stanislovas Janevičius: Ne, kitas, čia – kitas, tas vienas buvo, o čia kitas buvo, supranti. 
Alicija Žukauskaitė. Mhm. Tai jis iš to šieno, iš šiaudų… 
Stanislovas Janevičius:… atėjo pas vaikus. 
Alicija Žukauskaitė: Pas kokius vaikus jis atėjo? 
Stanislovas Janevičius: Nu, pas mus, supranti. Jis kluone gi buvo, tėvas palikęs [jį buvo], o jis 
atėjo pas vaikus čionai. 
Alicija Žukauskaitė: O kokie ten vaikai buvo? 
Stanislovas Janevičius: Tai mano broliai. 
Alicija Žukauskaitė: Kokio amžiaus jūsų broliai? 
Stanislovas Janevičius: Tai mano [broliai] vienas septynių, kitas keturių [metų] buvo. O aš 
pats vyriausias buvau. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs kur buvot? 
Stanislovas Janevičius: O aš karves ganiau išginęs. O tėvas tik liko, bet bulves kasė. Ir arklys, 
aš kaip karves ganiau, ir arklys liko pakinkytas… 
Alicija Žukauskaitė: Tai palaukit… Tas žydas atėjo į kambarį, aš taip suprantu, kur buvo 
vaikai… 
Stanislovas Janevičius: Nu, taip, iš kluono atėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Ir tada atėjo vokiečiai? 
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Stanislovas Janevičius: Nu, ir vokiečiai užpuolė jį čionai. Jis pradėjo bėgt, jis ant aukšto, o 
ten paskui per ščytą (= liuką/stoglangį, iš rusiško ž. ščit (skydas) ir norėjo in krūmus 
pasprukt. Tenai, kai jis pradėjo bėgt, tai kad pradėjo ten šaudyt, ir vsio. Ir jį nušovė, jis kokį 
gal apie 200 m [nubėgo], ale tik krūmuosna [įbėgo] ir jis jau tenai krito. Tai paskui ištįsė jį iš 
krūmų, tą žydą, tai dar šitą... Ale irgi tokie pracivni (= bjaurūs, iš rusiško ž. protyvnije)! Iš 
krūmų ištįsė, tai dar - tenai tvora užtverta, tai atlaužė tokį kuolą – ir dar gerklėn jam instatė 
(įstatė) tą kuolą, supranti, tam žydui. Taip ir paskui rado tą žydą tenai. 
Alicija Žukauskaitė: Ir jūs matėt, kaip jam buvo įstatytas kuolas? 
Stanislovas Janevičius: Kuolas... Tai aš tuo kartu nemačiau, supranti, ale tik tėvas matė ir kiti 
tenai. Kur užkastas buvo [žydas], tai mačiau tą vietą. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jie ką padarė su namu? Ką padarė vokiečiai? 
Stanislovas Janevičius: Tai paskui, kai tas žydas pradėjo bėgti, pradėjo šaudyt, tai – naujas 
namas stovi ir senas, ten kluonas ir tvoros – nieko neliko! Va, taip čystai (= švariai, iš rusiško 
ž. čystyj – švarus) liko kaip!.. Viską sudegino, vsio. 
Alicija Žukauskaitė: O vaikai? 
Stanislovas Janevičius: Ir vaikai sudegė, sudegė, neišleido ir vaikų, sudegė tenai viskas.  O 
motka (motina) nuo to lauko – ten apie kilometras eit, ir kaimynas ten pakeliui [gyveno], ir 
dar... Sako [motina kaimynui]: ,,Kas (ką) man daryt? Ar man eit? – sako, - ,,Gal vaikus 
išratavosiu (= išgelbėsiu)?‘‘ Sako [kaimynas]: ,,Gal [eik]. Kai tu moteriškė...‘‘ Paskui tas 
žmogus, jis pergyveno, sako: ,,Kam aš jai leidau, pasakiau taip, kad tu, moteriške, gali nueit, 
gal tau nieko nebus?..‘‘ Tai jos nedaleido (neprileido) iki namų kokių porą šimtų metrų. Tai 
ten takais, miškeliais... tai miškelin, kai nuvedė, tai!.. Tai, kai paskui, kurios moteriškės 
prausė, tai sakė, kad nei odos nei kaulų [nebuvo], ten, reiškia, sulaužyta, sugurinta buvo, ir 
dar paskui ant pabaigos dar peršauta buvo. Kaip šiandien atsimenu, viena kulka buvo, iš 
užpakalio kaip ėjus, kaip ji ten gulėjo... viena kulka išėjusi per akį, kita – per žandą. Ale 
šitaip, kai ją radom... Tai dar nežinojom, kur ieškot! Tai, va, šitas dėdė, kuris pas mane 
atvažiavo, tenai turėjo policiją, buvo tokia… su tais turėjo ryšį, tai tie pasakė, kur. Ant antros 
dienos (antrą dieną) tik radom jau. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ji bandė grįžti į namus… 
Stanislovas Janevičius: Nu. Ir išratavos gal vaikus [galvojo]… O tenai jau dega!.. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ji pamatė iš tolo, kad dega? 
Stanislovas Janevičius: Nu, tai iš tolo, iš lauko… 
Alicija Žukauskaitė: Ir tada ją vokiečiai išsivedė į mišką? 
Stanislovas Janevičius: Nu, čia - laukas ir miškelis, ir taip pakrašty miškelio mes radom ją, 
tenai. Ne aš radau, ale… 
Alicija Žukauskaitė: Ir ji visa sudaužyta buvo? 
Stanislovas Janevičius: Sudaužyta visa buvo. Ir vis… paskui tie buvo policmenai 
(policininkai), kurie tarnavo, o dėdė su tais policmenais - va, šitas pats, kur buvo atvažiavęs – 
jis buvo pažįstamas. Jie (?) vis klausinėjo, kur tie žydai yra, vesk – parodyk, kur tie žydai yra. 
O toji (motina) vis - nežinau ir nežinau [atsakydavo]. Taip ir žuvo, taip ir žuvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ai! Tai jos klausinėjo, kur bunkeriai? 
Stanislovas Janevičius: Kur bunkeriai, kur  žydai. 
Alicija Žukauskaitė: Mamos klausinėjo? 
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Stanislovas Janevičius: Nu. Nu, ir ji žinojo, mes žinojom, kur tie bunkeriai, viską, ale 
užsigynė (gynėsi, neparasitarė), nežinau, ir nežinau  - taip ir žuvo. 
Alicija Žukauskaitė: O tėvas kur tuo metu buvo? 
Stanislovas Janevičius: Lauke rado tokią duobelę, pasikavojo (pasislėpė) ir pragulėjo cielą 
dieną toj duobelėj, supranti, ir vsio. O šitie visi kaimynai, reiškia, bėgo iš tų Šulų į Kalvius. 
Tai tiktai, reiškia, klausė – iš kur: ar čia prie kelio gyvenat, ar pamiškėj? Jei prie kelio, tai – 
eik, jei pamiškėj, tai būtų užlaikę, supranti. O, va, tėvas nėjo, tai ir likom paskiau mes, va. Aš 
karves ganiau, tėvas ten nėjo, tai, va, ir likom. 
Alicija Žukauskaitė: Ir ką jūs paskui darėt? Jūs grįžot į tą sudegintą vietą? 
Stanislovas Janevičius: Nu, kaip – į sudegintą vietą? Ten gi nieko neliko, tvorų neliko, 
supranti. Tai paskui, nu, gyvenom, kaip sakyt, pas žmones. Nu, tėvas - kaip pasakyt? – ėjo… 
Arklys buvo likęs su ratais, nu, gyvuliai buvo: karvė, telyčia, ar dvi karvės – neatsimenu… Ir 
paskui ubagaudavo, važinėdavo po kaimus, supranti, ir rinko, kad pašert šituos gyvulius. Ir 
gyvenom ir Dubičiuose, ir pas dėdę gyvenom, nu, visur prisėjo trankytis. Paskui, po metų, 
tėvas apsiženijo (apsivedė) su kita, ir paskui pradėjo ten gyvent, statytis tuos namus, ir vėl 
paskiau atsistatė jau. Ir su ta antra (žmona) jau buvo du vaikai… 
Alicija Žukauskaitė: Tai mamą jūs palaidojot? Aš taip suprantu. 
Stanislovas Janevičius: Taip, palaidojo, supranti, ir dar palaidoti tada buvo problema, dar 
bijojo žmonės prisiimt, supranti, kad čia prie vokiečių. Tenai viena tokia moteriškė prisiiėmė, 
o karsto tai nebuvo kur nupirkt. Tai Dubičiuose ten žmonės susinešė, kas lentą, kas dvi, ir 
sukalė [karstą]. O tėvas jau tų mano brolių, vaikų savo, tai pelenus surinko, tų kurie sudegę 
buvo… Tai vienam, tam Zigmukui, tai dar, buvo dar juostelė ant pečių likus tokių, nu, rūbų 
tų, bo jis  - per vidurį… O tas jauniausias, tai jis ten pasikavojo kampan, o ten pakavotas 
buvo dar maišas miltų, užkištas, bo – ateina, žinai, tuo metu… Už to maišo kaip užlindo, tai 
tas ten visai… nedaug pelenukų buvo. O šito (kito broliuko) – tai daug. Tai surinko tokian 
maišelin. Kai motką kavojo (laidojo), supranti, tą maišiuką, tuos pelenus surinktus įdėjo ir 
pakavojo tenai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar ją kapinėse palaidojo? 
Stanislovas Janevičius: Kapinėse, va, Dubičių kapinėse, ir dabar, va, paminklas stovi. Iš karto 
tėvas buvo pastatęs medinį. Tai paskui tas supuvo, tai tokį cementinį pastatė paminklą. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jums didelis pergyvenimas buvo su tėvu? 
Stanislovas Janevičius: Mhm, o Dieve… didelis buvo. Ir po karo čia gi, žinai – sunku gyvent 
buvo pas mus, oi! [Buvo] Tų partizanų!.. tai paskui atsirado lenkų partizanai čia, paskui 
pradėjo šituos žydus dar šaudyt čia, oi! 
Alicija Žukauskaitė: Kas pradėjo žydus šaudyt? 
Stanislovas Janevičius: Pradėjo lenkai, lenkų partizanai. Jau su žydais nesugyveno jie, 
supranti, jo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jau žydai buvo išėję iš miško – aš taip suprantu? 
Stanslovas Janevičius: Miške buvo ir tie, ir tie, supranti. 
Alicija Žukauskaitė: A! Tai čia dar karo metais? 
Stanislovas Janevičius: Karo metais, aš pasakoju, karo metais. O pokario metais pas mus 
buvo tik lietuviai, kaip vadinos, žalieji, žaliukais juos vadino, tai šitie buvo. Ir pas mus, va, 
tokioj vietoj, kur mes gyvenom, supranti, paskui jie buvo prisigalvoję, šitie rusai, persirengia, 
jau pokario metais, tai, reiškia, persirengia šitom uniformom kaip žaliukų. Ateina - ,,Ar 
nematei rusų?‘‘ – nu, che-che. Paskui žaliukai darydavo taip [pat]: persirengia rusų 
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[uniformom] - ,,Ar nematei?..‘‘ Nu, vieni kitų tykojo.  O kas turėjo tokį liežuvį ilgesnį, tai ir 
žūdavo to metu... 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, o tas žydas, kuris bėgo, kurį nušovė, vat iš jūsų kuris bėgo... 
Stanislovas Janevičius: Nu? 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt, kad jūs matėt. Kas jį palaidojo? 
Stanislovas Janevičius: Čia palaidojo, supranti, kaip pasakyt, kaimynai. Čia tokie buvo 
Juozeliai, gyveno netoli. Tai čia buvo užkasę [žydą], ale taip prie pat raisto, klony, tai jo 
negalėjo giliai užkast. Jis buvo visi negiliai užkastas. O paskui, po to jau, aš nežinau, gal ant 
kitų metų (kitais metais), paskui jį iškasė šitie, ar tai žydai, ar tai partizanai, reiškia, iškasė ir 
perlaidojo, ale – kur? – aš nežinau, kur jį perlaidojo, supranti. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt tą vietą, kur jis buvo palaidotas? 
Stanislovas Janevičius: O kaip aš nemačiau?! Taigi mūsų teritorijoj jis buvo, va, tvora, va, 
mūsų kiemas… Mačiau, kaip aš nemačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Ir jūs žinojot, kad ten tas žydas palaidotas? 
Stanislovas Janevičius: Taip. Paskui tiktai, kad buvo išrausta, parinko tuos kaulus, išvežė, ale 
- kur jį, kas perlaidojo? Man tik tėvas sakė, sako: ,,Partizanai jį palaidojo‘‘. O kur jį?.. Nu, 
surado kažkur vietą... 
Alicija Žukauskaitė: O koks vardas buvo to žydo? 
Stanislovas Janevičius: O, vaikeli, aš nežinau... 
Alicija Žukauskaitė: Neprisimenat...   
Stanislovas Janevičius: Va, tiktai kad šitas dėdė sakė, mes su juo šnekėjom, kai pas kaimyną 
buvom, tai šnekėjom, tai sakė, jis gimimo iš Rodūnės, tas žydas, o jis dirbo Eišiškėse, tas 
žydelis. 
Alicija Žukauskaitė: Aš dar norėjau paklausti – kokios tautybės buvo jūsų tėvai? 
Stanislovas Janevičius: A, tėvai... Hm, che... Dabar pasakysiu, nu, tėvas – lietuvis, motka 
buvo lenkė. Ji iš Rodūnės, čia Baltarusija, ji iš ten. O mano diedas (senelis), tėvo tėvas, 
reiškia, tai jis kilęs iš Kaniavos, jis – lietuvis, tėvas – lietuvis. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, o koks buvo vardas jūsų mamos? 
Stanislovas Janevičius: Antosė. 
Alicija Žukauskaitė: Antosė Janevičienė ji buvo? 
Stanislovas Janevičius: Jankauskienė. 
Alicija Žukauskaitė: Jankauskienė? 
Stanislovas Janevičius: Jankauskienė ji buvo. 
A;icija Žukauskaitė: Kodėl Jankauskienė, o ne Janevičienė? 
Stanislovas Janevičius: Tai, vat, dabar... Mano diedas, reiškia, turėjo dvi pavardes: Jankausko 
ir Janevičiaus, ar Janevičiaus ir Jankausko, nežinau. Ir tėvas dar taip turėjo. Paskui aš kai 
slapščiausi nuo šitos rusų kariuomenės – nenorėjau eit. Tai tų metrikų vis neradom. Rašom 
Jankauskas – Jankausko niekur nėr, supranti. Paskui tėvas sako, reikia ieškot ant dviejų 
pavardžių. Ant dviejų pavardžių aš radau. Nu, jau tada aš irgi taip biškį (truputį) nepagalvojęs 
– jaunas... Tai toji, kur išdavinėjo metrikus (gimimo liudijimą) sako – kurią tau pavarde 
išduosim?  Pagal pirmą? Aš – pagal antrą! Che... O mano Jankauskas – pirma. Kai padavė 
tuos metrikus, kai mane surado, kad aš turėsiu kariuomenėn eit, aš su tai metrikais ir – 
vojenkomatan (į karinį komisariatą. O aš nepažiūrėjau, kokia ten pavardė užrašyta man. Tai 
leitenantas: ,,O, bandiuga, ty!’’ (= ,,O, bandite, tu!’’, rusiškai) – ant manęs, o dar – kita 
pavardė… ,, Tebia v sud!’’ (= ,,Tave į teismą!‘‘, rusiškai). Sakau, tai pakeisim… aš jam 
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aiškinu… ,,Ničego, prijdioš iz armii, togda vyjasnim!’’ (= ,,Nieko, grįši iš kariuomenės, tada 
išsiaiškinsim!’’, rusiškai) Taip likau ir likau, supranti. 
Alicija Žukauskaitė: O dabar, sakykit, tai mama buvo Antosė Jankauskienė, taip? 
Stanislovas Janevičius: Jankauskienė, taip. 
Alicija Žukauskaitė: O broliukų vardai? Ar prisimenat? 
Stanislovas Janevičius: Zigmas ir Vaclas. Vyresnis buvo Zigmas, o jauniausias buvo Vaclas. 
Tai tam buvo, reiškia – septyni, o tam buvo keturi metai, jauniausiam. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs sakėt, kad tas žydas iš kluono nuėjo į trobą. 
Stanislovas Jenevičius: Taip, taip. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur yra žinoma, kad jis nuėjo į trobą? 
Stanislovas Janevičius: Iš kur yra žinoma? Supranti, kaip atėjo šitie policmenai, pradėjo pas 
vaikus klausinėt, ar pas jus kas ateina. Nu, tai sako, buvo, va, dėdė. O kur? - klausia. Va, 
nubėgo ant aukšto. Tas kaip išgirdo, tai pradėjo bėgt, ir viskas. Viskas aišku. Tėvas tai paliko 
jį kluone, supranti. O iš trobos jis pradėjo bėgt, supranti – vsio. 
Alicia Žukauskaitė: Tai vaikų klausinėjo policmenai, kaip jūs sakot? 
Stanislovas Janevičius: Taip, taip, taip. 
Alicija Žukasukaitė: Tai jie buvo… jie mokėjo lenkiškai? 
Stanislovas Janevičius: Policmenai tai lenkiškai gi mokėjo, kaip nori – čia buvo gi visi 
savotiški. 
Alicija Žukauskaitė: Tai gal ten vokiečių iš viso nebuvo ar buvo? 
Stanislovs Janevičius: Oi, tai – vokiečiai, o padėjėjai taigi buvo mūsiškiai, kaip sakyt. 
Alicija Žukauskaitė: Gal jūs jų pavardes kartais žinot? 
Stanislovas Janevičius: Nee-e, ko nežinau, tai nežinau. 
Aicija Žukauskaitė: Tai jie buvo vietiniai, tie, kurie klausinėjo? 
Stanislovas Janevičius: Nu, turbūt, policmenai, policijos taigi buvo pas vokiečius nuėję. 
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