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Alicija Žukauskaitė: Norėjau paprašyti, kad prisistatytumėt. Koks yra jūsų vardas ir pavardė? 
Bronius Neniškis: Vardas?.. Aš esu lietuvis. Vardas – Bronius Neniškis. 
Alicija Žukauskaitė: Kelintų metų esat gimimo? 
Bronius Neniškis: 1925 m.  
Alicija Žukauskaitė: Ir kur esat gimęs? 
Bronius Neniškis: Svėdasų miestely, pačiam miestely. 
Alicija Žukauskaitė: Tai taip visą gyvenimą ir pragyvenote Svėdasuose? 
Bronius Neniškis: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar Svėdasų miestelyje gyveno žydai? 
Bronius Neniškis: Gyveno. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs juos pažinojot? 
Bronius Neniškis: Pažinojau. 
Alicija Žukauskaitė: Kai prasidėjo karas, ar pasikeitė žydų gyvenimas? 
Bronius Neniškis: Nu, kaip? Taip, visų - pasikeitė, ne vien žydų. Pasikeitė. 
Alicija Žukauskaitė: Papsakokit, kaip tai buvo. 
Bronius Neniškis: Karas, kai vokiečiai?.. 
Alicija Žukauskaitė: Kai vokiečiai atėjo. 
Bronius Neniškis: A... Nu, tai aišku, kaip jau vokiečiai... vokiečiai kaip jau, reiškia, užpuolė 
čia mūsų Tarybų Sajungą, tai tada žydai irgi... žydams... Žydai, gal jie jautė ar kaip jiems 
buvo, aš nežinau. Jau kelios dienos prieš tai, kol mūsų dar buvo žydai nesuvaryti, reiškia, 
vienon vieton, gyveno savo namuos, tai važiavo jau žydai iš kitur, iš toliau, su gerais 
vežimais, arkliais gražiais – tai jau traukės, traukės, kurie Tarybų Sąjungon įsitraukė (prijautė 
tarybų valdžiai, bendradarbiavo su ja) su šeimom. Tai su mūsų žydais, būdavo, jie tenai 
pasišneka ir jie tenai atsisveikina, ir važiavo tolyn. Tai, va, kad mūsų žydai būt taip išvažiavę, 
gal ir jie būtų pasilikę gyvi. Bet visi negi išvažiuos? Nėr ir priemonių... Kaip sako: iš savo 
tėviškės, iš gimtinės kurgi visi, negi visi išvažiuos? 
Alicija Žukauskaitė: O tie, kurie traukėsi su vežimais, ar jie traukėsi po to, kai karas 
prasidėjo, ar dar prieš tai? 
Bronius Neniškis: Nu, jau biškį (truputį) prieš tai. Kaip tai gal jau vokiečiai toliau kur ką darė 
su žydais?.. Iš kur jie važiavo, aš nežinau, labai gražiais vežimais, gerais guminiais ratais ir 
gražiais arkliais, su šeimom, per miestelį. Tai, būdavo, sustoja, tai su mūsų žydais – negi 
suprasi, ką jie kalba žydiškai, pašneka ir išvažiuoja, tolyn išvažiuoja, rytų pusėn – Tarybų 
Sąjungon. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs sakėt, kol žydai dar nebuvo suvaryti į vieną vietą, tai ten jie 
bendraudavo. O kada jie buvo suvaryti į vieną vietą? 
Bronius Neniškis: Nu, tai kai vokiečiai jau atėjo čia, mūsų miestelin, nu, tai už kažkiek laiko, 
ne tai, kad atėjo ir suvarė, bet greitai – gal už savaitės ar už dviejų, aš neatsimenu, už kiek... 
Juos suvarė vienon gatvelėn, kur daugiau žydų gyveno. Tenai juos priglaudė tie žydai kartu.  
Ir juos tenai saugojo. Nebuvo užtverta jokia tvora, nieko, bet, sako, buvo, nu, viela kokia tai 
buvo spygliuota. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt tą vielą, kad saugojo? 
Bronius Neniškis: Nu, tai mes, kad saugo, neleidžia, tai mes ir neidavom tenai, žinojom, kad 
ten jie suvaryti. Kurį laiką gyveno ligi (iki, kol) juos pradėjo naikint. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kaip juos pradėjo naikint? Kas buvo, papasakokit. 
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Bronius Neniškis: Nu, tai ne vienu kartu. Čia jų, buvo žydų apie 30 šeimų Svėdasuos, 
trisdešimt tai buvo. Nu, tai buvo gi jų šeimos visų: trys vaikai, kitų - ir keturi, buvo gal bent 
du ir po aštuonis vaikus turėjo, nu, nepilnamečių vaikų... 
Alicija Žukauskaitė: Ar matėt šaudymą? 
Bronius Neniškis: Matyt - kurgi matysi? Kad jie šaudydavo slaptai, naktį šaudydavo, kai visi 
miega. 
Alicija Žukauskaitė: O girdėt? 
Bronius Neniškis: Girdėt tai teko. Netoli nuo žydų kapų gyvenom, šūviai girdėdavosi. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip vadinosi ta vieta, kur šaudė žydus? 
Bronius Neniškis: Tai žydus kur šaudė, tai du kartus šaudė ant kapinių (kapinėse) žydų, per 
du kartus. Kapinės yra netoli nuo miestelio – kilometras nuo miestelio. 
Alicija Žukauskaitė: O daugiau? 
Bronius Neniškis: O kitus?.. Du kartus ant kapinių šitų, reiškia, žydų, o vienąkart tai šaudė 
čia visiškai kitoj pusėj miestelio. Nežinau dėl ko. Atskyrė visus turtingesnius žydus, kurie 
apturėjo krautuves, nu, reiškia, turtingesnius žydus... Ir dabar gi yra, kaip sako, ir turtingų 
žmonių, ir... Taip ir tada buvo. Tai šituos turtingesnius atskyrė, juos šaudė kitoj vietoj, 
pušynėly tokiam – yra čia jų dabar paminklas toks pastatytas, parašyta, kas ten nežinau, žydų 
kalba. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip vadinosi tas pušynėlis? 
Bronius Neniškis: Nugi, vadindavo Klebono pušynėlis. Ten klebono parapijos žemė buvo 
netoli, aplink pušynėlį – parapijos žemė. Nu, ir vadindavo tenai Klebono pušynėlis, bet tenai 
ne vieno klebono buvo: buvo ir mūsų, ir visų, kurie aplink turėjo - po ruoželį. 
Alicija Žukauskaitė: Ar girdėjot, kaip šaudė tam pušynėly? 
Bronius Neniškis: Tam pušynėly tai negirdėjau dėl to, kad – kitoj pusėj miestelio, matot, kas 
yra. Ir kad jie, aš nežinau, kas ten buvo (per) šauliai, kad... Žydų nuvaro pulkelį. Kad 
kiekvienam jeigu šautum, taigi būt (būtų) labai daug šūvių. (O čia) Nu, supoškėjo, sutratėjo, 
sustojo, nu, ir viskas! Sušaudyta, skaitos (laikykit, žinokit, kad sušaudė). Kokie jų tenai 
ginklai buvo?.. 
Alicija Žukauskaitė: Čia jūs apie pušynėlį kalbat? 
Bronius Neniškis: Ne, ne... čia, sakau, kur čia va, kur šūvius girdėjau... Kad šūvių nedaug 
būna (buvo)... Pulkelį nusivaro žydų, o šūvių – visiškai nedaug. Kaip tenai juos šaudydavo, 
tai niekas nežino. Kaip tenai vietoj - tai žinojo tik tie, kurie šaudė, o taip tai – niekas gi 
nebuvo priėjęs artyn. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs buvot nuėjęs į tą vietą, į kokią nors šaudymo vietą? 
Bronius Neniškis: Tai mes, buvom mes jauni tokie, kaip sako... buvom gal už dienos ar 
dviejų ten pasižiūrėt, kaip ten atrodo... 
Alicija Žukauskaitė: Į kur? 
Bronius Neniškis: Ant žydų kapinių. 
Alicija Žukauskaitė: Ir ką matėt? 
Bronius Neniškis: Nu, nieko. Užkasta žemė tenai, pribyrėję ten sagelių nuo baltinių, kepurė 
ten tokia mėtės, pasai sudraskyti ten bent keli buvo žydų, ant to smėlio išmėtyti... 
Alicija Žukauskaitė: O kokio didumo duobė ta buvo? 
Bronius Neniškis: Duobės tai nemažos, ne taip kad, va - duobė (paprasta, nedidelė)... Duobė, 
pavyzdžiui, gali būt, va, kaip visas šitas – nuo sienos iki sienos, taip? 
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Alicija Žukauskaitė: O kiek tokių duobių buvo? 
Bronius Neniškis: Tai čia dvi, ant žydų kapinių dvi yra, o tenai – viena, kitoj pusėj miestelio. 
Alicija Žukauskaitė: O kas iškasdavo tas duobes? 
Bronius Neniškis: Nu, kas iškasdavo, aš nežinau, kada jas iškasdavo. Turbūt pačius žydus gal 
nusivarydavo, gal jie patys kasė tenai... prieš šaudymą. 
Alicija Žukauskaitė: O teko matyti jau duobę prieš šaudymą?  
Bronius Neniškis: Ne, ne... nematėm... nežinau... 
Alicija Žukauskaitė: Tuščios duobės nematėt? 
Bronius Neniškis: Tik užkastas matėm. 
Alicija Žukauskaitė: O, sakykit, prašau, ką žmonės kalbėjo, kas šaudė. 
Bronius Neniškis: Nu... žmonių (žmonės) kalba tai visaip: vieni taip, kiti – taip... Nu, 
daugiausia kas šaudė? Šaudė, va, tokie, kur (kurie), sakau, neturi darbo, prasigėrę kokie, va, 
arba kur nenori dirbt, (o) norėjo pasipelnyt kokio turto ar ko, va, tokie ir šaudė. Iš toliau gal, 
ne vien (iš) Svėdasų buvo?.. Nematytų buvo. Iš kur? Nuo Utenos pusės ar nuo... kas kaip 
(visaip) sako. 
Alicija Žukauskaitė: Kas saugojo žydus, suvarytus į tą vieną vietą? 
Bronius Neniškis: Nu, saugojo tie patys, kurie šaudė, matyt, tie patys... 
Alicija Žukauskaitė: O jūs juos matydavot šiaip? 
Bronius Neniškis: Nu, man tai neteko, aš neturėjau... Kaip sako, turėjau darbą – negi ten eisi 
dėl žiūrėjimo? Nu, dirbdavom!.. Negi eisi kaip?.. Jaunimui gi reikėdavo dirbt, ant žemės gi 
reikėdavo art, suart, ir beveik kiekvieną dieną dirbi. 
Alicija Žukauskaitė: Ar matydavot, pavyzdžiui, žmones, vaikščiojančius su šautuvais po 
Svėdasus? 
Bronius Neniškis: Nu, kad taip vaikštinėtų po miestelį, tai nesimato jie. Gal jie pasiima 
(šautuvus), kai jiems reikia, o taip – ne. 
Alicija Žukauskaitė: O, sakykit, vėliau, jau po visų tų įvykių, ar yra tekę jums atsitiktinai 
galbūt girdėti tų žmonių pasikalbėjimų tarpusavyje: gal jie pasakodavo ką nors, gal jie 
girdavosi, gal dar ką nors ar šiaip įspūdžiais dalindavosi? Ar teko? 
Bronius Neniškis: Šitokių tai teko girdėt, bet kad aš jų nežinau, nepažinau, kaip sako, bet, va, 
girdėjosi. Kai kurie girti, va, sako: ,,O-o! Ko ne ko, o žydų tai jau prisišaudžiau!‘‘ Jis 
patenkintas sako: ,,Ko ne ko prigyvenau, o žydų tai prišaudžiau.‘‘ 
Alicija Žukauskaitė: Dar kokių kalbelių tokių?.. 
Bronius Neniškis: Nu, taip tai gal jie ne- ne- ne... nelabai mėgdavo kalbėt. Gal koks, kad ir 
vienas koks pašnekėjo, tai... Vengė, kaip sako. Jų gi gyvų gal ir yra kur Vakaruos, bet jų jau, 
kaip sako, jau gal daugiausiai išmirę. Jeigu už mane... jau aš turiu aštuoniasdešimt su viršum, 
tai jie jau daug vyresni buvo – negi visiškai jauni vaikigaliai šaudė? Įsitraukusių (į šaudymus) 
gi daug išbėgo. Kaip jau rusai varė atgal vokietį namo, tai čia gi jie išrūko!.. Buvo tokios 
kalbos, sako: ,,Va, dabar‘‘ - sako... Ir visi, ir mūsų žmonės tokias kalbas girdėjo, sako: ,,Va, 
dabar rusai, kai ateis, duos lietuviams už žydus.‘‘ Už tai, kad (buvo) daug išsitraukusių 
(pasitraukusių) žydų Rusijon, eina, reiškia, varo vokietį. Ir buvo, ir iš mūsų miestelio buvo du 
žydeliai... Dar vienas, nežinau, dar gal ir tebėr gyvas Pabradėj, Šlankė – buvo mano 
kaimynas. Po karo susitikom Pabradėj. Aš irgi tarnavau tarybinėj armijoj. Nu, jie (žydai, 
tarnavę tarybinėj armijoj) atliko gyvi, kad ir kariavo. Negi kiekvienas, kad ir kareivis, tai ir 
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žūsi?.. Vienas greit žūsta, kitas – negreit, kitas, kaip sako, kelis metus išbūna fronte. Tai, va, 
šitie žydai, (jų) tėvus čia sušaudė, o jie pasitraukę buvo ir jie grįžo, dar gyveno kurį laiką. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt, kad Kleboniškių miškelyje (Klebono pušynėlyje) šaudė 
turtingesnius žydus. Iš kur jūs žinote, kad turtingesnius būtent ten šaudė, atrinko? 
Bronius Neniškis: Ogi buvo, visus gi žydus, kaip sako, pažinojom, kurie turtingesni, kurie ne. 
Tai, va, tenais sušaudė vaistininką jų, Stolovas pavardė, daug metų Svėdasuos gyveno, kiek 
aš atsimenu - tai nuo mano gimimo... Paskui toks buvo Farberis Jankelis, – tebėr jo namai, 
labai medžiagų turėjo brangių ten visokių angliškų, nu, gerų medžiagų – dabar gal tokių ir 
nėr.  Nu, tai juos skaitydavo (laikydavo), kad turtingesni. Paskui toks – malūną turėjo, dabar 
kolūkio dirbtuvės jame buvo, tebėr jo namai ten. Nu, bent keli tokie Šermonai restoraną 
turėjo, vyrai, broliai buvo, nevedę, zdorovi (=sveiki, rusų k.) tokie vyrai... Paskui toks 
Pakovičius irgi restoraną turėjo, žydas tas. Nu, vienu žodžiu, šitie, kurie vertėsi geriau. O taip 
kurie po daug šeimynos (turėjo), kurgi Dievuliuk, vargo ir jie: tai pirkdavo odas peliukų, tai iš 
žmonių, iš kaimų, iš visur... Būdavo, jeigu nori nelaikyt teliuko, tik pasakyk. Žydelis ateina – 
seniau nebuvo dviračių, tai pėsti daugiausiai arba su kokiu arkliuku atvažiuoja, tai va, 
papjauna, nuima kailį. Tai kailį jam parduodi, pigiau jau ten – už darbą atsiskaitai, vienu 
žodžiu! Labai, labai sugyvenom su žydais. 
Alicija Žukauskaitė: O kai jie buvo uždaryti, suvaryti į vieną vietą, ar galima buvo kažkaip su 
žydais pabendrauti, susitikti, ar su vaikais, ar kažkaip, žodžiu, ar kažkokia komunikacija 
buvo? 
Bronius Neniškis: Nu, tai jie negi stovėdavo ten vienas prie kito? Kaip sako, nelabai ir matės, 
kas juos ir saugo tenai. Bet žydai patys – kaip jau jiems liepė ten būti, tai jie niekur ir 
nenueidavo. Moterys senos (nueidavo) pasišnekėt su senom žydėm moterimis. Tai siūlydavo 
mūsų moterims lietuvėms žydės, kad, reiškia, tą iš mūsų paimkit, tą, paskui, kai grįšim...  
negalvojo, kad jas šaudys... paskui, kai grįšim grąžinsit, (o dabar) palaikykit. Nu, vat, būdavo, 
nueidavo, pašnekėdavo. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs pats esat kada nuėjęs ten? 
Bronius Neniškis: Nu, aš pats tai nebuvau, kad man buvo gaila ten eit. Nu, aš, vienu žodžiu... 
nu, nežinau... neteko. Turėjom užsiėmimus, darbus, kad ten eit specialiai, va, kaip sako, eit 
pasišnekėt... Tai kurgi su uždarytais?.. Kas ten bus, kad?.. 
Alicija Žukauskaitė: O tos moterys, kažin, ar žinojo, kas kitiems žydams atsitiko? 
Bronius Neniškis: Neee, ne... jiems nesakydavo, nu, kaip sako, gailėdavo... Buvo vienas toks 
žydukas. Tai, sako, šitie, kurie saugojo, jį pasivijo – čia ežeras yra netoli, va, tiesiai prie 
miestelio... Tai jis (žydas) norėjo nusiskandint, įbridęs buvo kaip tai iki kelių ar daugiau, tai 
jie jau ten jam nebedavė, kad nuskęstų. Sako, klausia (sargybiniai), dėl ko tu čia dabar nori 
prisigirdyti. Nu, sako: ,,Ui, ką mirt šiltai, tai geriau šaltai.‘‘ Buvo tokios kalbos, reiškia, kad 
sinagogon juos suvarys ir padegs jau ten tuos žydus. Nu, visokių kalbų - kaip dabar išgalvoja, 
taip ir tada. Kas ten jiems ar sakė, ar nesakė, tai niekas nežino, bet taip šnekėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai vyko visi šitie žydų varymai ir šaudymai, ar jūs matėt 
vokiečių? Ar vokiečių buvo čia? 
Bronius Neniškis: Nu, kad vokiečių nesimatė. Gal ir buvo kur Rokišky, apskrity, bet čia 
vokiečių nesimatė. Kai praėjo, pravažiavo su tanketėm, tai jie praskrido! Rusai paskui juos 
dar traukėsi, o vokiečiai bent dvi dienos nuvažiavo tenai tolyn, o dar rusai su palutarkom 
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(kareiviškom mašinom) savo šitom klegeno dar, namo tebevažiuodami. Nu, ne visi, bet tie, 
kurie nesuspėjo išbėgt. 
Alicija Žukauskaitė: O vokiečiai, kai pasirodė, tai jie nelietė žydų? 
Bronius Neniškis: Tai vokiečiai kai pasirodė, tai jie su žydais ne... nieko jie nedarė žydams. 
Alicija Žukauskaitė: Mes čia dabar sustojom su jumis tam, kad truputį sugrįžtume ir 
išsiaiškintume tai, apie ką jūs esat mums pasakojęs. Pamenat, jūs minėjot, kad pačioj karo 
pradžioj degė sinagoga. 
Bronius Neniškis: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip ji degė? 
Bronius Neniškis: Mačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Papasakokit. 
Bronius Neniškis: Nu, sinagoga, taip kalbėjo žmonės, sako, vokiečiai ją ir padegė patys, tie 
vokiečiai. Paskui gi subėgo kiek buvo miestely žmonių, kurie arčiau, ne, kaip sako, visas 
miestelis, bet... prie gaisro. O mūsų ten tokių pacanų (vaikigalių) buvo nemažai, mes bent 
keli tenai buvom. 
 Alicija Žukauskaitė: O tie žmonės subėgo ko: pasižiūrėti ar gesinti? 
Bronius Neniškis: Nu, vieni – žiūrėt, kiti – gesint. Kaip tu ją beužgesinsi? Kad karšta, 
negalima prieit. Už keliasdešimt metrų ta liepsna, nu, karštis (jautėsi). Atbėga gesint: kas 
eina, tai kibirą pasiima, vandenio atsineša, nu. Tai kaip tokį pastatą?.. Su tais kibiriukais 
užpilsi, nu kas, ir vėl!.. (liepsna pakils) Negi šunio būdą užgesint, - toks pastatas? Tai žydai, 
patys žydai, seni žydai, atsimenu, su barzdom žilom – jaunų tai nelabai matės – seni, nu tai ir 
jie neprieina, kaip mūsų žmonės, taip ir jie, kartu tenai visi. Nu, tai vokietis paima žydą už 
rankos ir tempia, kad – eik, reiškia, gesink – kareivis koksai tai, vokietis, kareivėlis. Nu, kai 
tempė, tai jam pirma karšta labiau, vokiečiui tam, negu kaip užpakaly žydui. Tai jam karšta, 
tai jis palieka jį (žydą) ir bėga nuo karščio tolyn. Tai atsinešė, nežinau, iš kur jie (vokiečiai) 
gavo tenai, nu, tokią kartį ilgą. 
Alicija Žukauskaitė: Pagalį? 
Bronius Neniškis: Ilgą. Ilgas pagalys – kartis. Miške auga irgi, va, tokio storumo kaip ranka. 
Tai šitą kartį atsitempė ir tada įremia nugaron kartį, ir stumia žydą su kibiru. Tada jam 
(vokiečiui) ne taip karšta, jis gi – toliau už žydą. Nu, tai kas? Negi pristumia? Žydas pasisuka, 
ir nuslysta ta kartis, nuvirsta. Taip nieko neišėjo. Va, taip pamėgino keliskart, nu, reiškia, 
stumia – eik... kad jam karšta, tai jis su kartim žydą stumia... iš užpakalio, bet nieko neišėjo. 
O čia kiti vokiečiai fotografuoja, filmuoja... Ir dar, tiesa – tada aš užmiršau jums pasakyt – 
buvo dvi sinagogos netoli prie viena kitos. Viena buvo – melsdavosi jie tenai, o kita buvo 
dviejų auštų, ten jau buvo kaip sandėlis: vėliavos, knygos tenai, nu, jau visi šitie, kaip čia 
vadint, religiniai šitie... Kaip mūsų, katalikų, yra atskirai sukrauta šitos, nu, vėliavos visokios, 
plakatai, tai jų irgi, va, buvo tokie, nu, po 2-3 m žydiškai užrašyta kas tenai, nu, kad turėt. Tai 
(vokiečiai) išsineša šitą plakatą, paduoda ne žydams, o vokiečių kareiviukams – jų daug turi. 
Paima, pašaukia kurį (kareivį) – jų daug žiopso tenais – laiko tą (plakatą), o kiti, va, taip iš 
kitos pusės su pirštais rodo į raides ir liepia jiems: ,,Ėėė-ė-ė!..’’ rėkt. Tada jie filmuoja, 
vokiečiai, – kam ten jiems reikėjo šitų nuotraukų?.. Žydų tas, kur parašyta, kas ten parašyta, 
aš nebežinau – negi lietuviškai, o tie vokiečiai, reiškia, su pirštu bent du kareiviukai ten rodo 
iš užpakalio, o čia kiti filmuoja. 
Alicija Žukauskaitė: O žydai turėjo, kaip jūs sakot, rėkti, taip? 
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Bronius Neniškis: Ne, ne, ne žydai, tie patys vokiečiai rodo ir rėkia ant tų raidžių: ,,Haa-a-
a!!.’’ – va, taip dantis iškišę. Parenka tokius kareivukus, kur dantys matosi kaip kaltai, nu, 
kad atrodytų… Ką jie ten išdarinėjo, aš nesuprantu! 
Alicija Žukauskaitė: Norėjau paklausti, daiktai iš tos sinagogos ir apskritai žydų daiktai – kur 
jie dingo? Kas su jais atsitiko? 
Bronius Neniškis: Sinagogos, ji medinė, tai – sudegė, atliko vieni griuvėsiai. O taip, jų visą 
šitą, ką jie turėjo, nu, tai šitie, kurie juos tvarkė, kurie juos naikino tie visi ir išsidalino, matyt, 
išsivežiojo, kur kam reikia. 
Alicija Žukauskaitė: O jums teko matyti vėliau, sakykim, kad kas nors būtų gražiau 
apsirengęs ar kokį nors ten geresnį daiktą turėtų? 
Bronius Neniškis: O ką gi ten suprasi? Kad ir turėjo, (tai) persisiuvo, persirengė – negi ten 
matysi, žinosi? 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt, kad girdėdavot šūvius nuo kapinių, nuo žydų kapinių. Kokiu 
atstumu jūs gyvenot iki tų kapinių? 
Bronius Neniškis: Ogi (už) kokio pusės kilometro, net dar gal ir mažiau. Va, tas Grižas, kur 
buvot, visai prie kapinių gyveno, o mes irgi nuo to Grižo, kaip sako, kaip nuo čia iki 
mokyklos – netoli. 
Alicija Žukauskaitė: Kai girdėdavosi šūviai, kokiu paros laiku tai būdavo? 
Bronius Neniškis: Nu, būdavo vidunakty, daugiausia prieš rytą jau. Jie, sako, taip kalbėjo 
žmonės, sako, jie geria, geria visi prieš šaudymą šitie, žmogžudžiai šitie, kad jiems sąžinė gal 
negraužtų, samagoną kokį ir nusivėlina begerdami. O ligi sukelia ten žydus visus su šeimom 
– irgi dar kiek praeina laiko. Nu, tai, va, juos – jau beveik auštant, jau daug būdavo 
atsikėlusių žmonių gyvulius išvest ar melžti karvių... 
Alicija Žukauskaitė: Ar buvo tokių žmonių, kurie matė, kaip juos varydavo, vesdavo žydus į 
tą vietą? 
Bronius Neniškis: Tai va, kaip buvo. Mes, kai netoli prie kelio gyvenom, tai... Mano tėvas, 
amžinatilsį, klojime ant šieno miegojo - vasarą visi mes ant šieno miegam - ir mes gal 
miegojom. Troboj mažai guli, daugiausia žmonės miega ant šieno. Nu, šienas kvepia, 
minkšta, musių nėra. Seniau gi būdavo visokių parazitų, blusų... Nu, tai... taip buvo. Turėjom 
arklį, kaip ir visi, kurie aplink turi žemę, turi gi ir arklius. Kas daugiau - tai du, mes mažiau, 
tai vieną turėjom. Aš vedžiau arklį, tenai mūsų buvo pievos 3 km nuo miestelio. Nu, ir tas 
kaimynas, va, to Grižo brolis – dabar jo nebėr gyvo – sako: ,,Kur tu taip toli vedi? Va, vesk 
prie žydų kapų – yra žolės. Aš ten arklį laikau, ir tavo pabus.‘‘ Nu, aš juo patikėjau, jis už 
mane buvo vyresnis, ir palikau ten ir aš savo arklį, jam kojas surišęs, supančiojęs, kaip 
vadina. Sako (Grižo brolis): ,,Ir mano arkliui ramiau bus.‘‘ Ir palikau ten arklį. Ir palikau, 
parėjau namo. Tėvas sako: ,,Kodėl taip greit atėjai?‘‘ Sakau, kad aš nebenuvedžiau tenai, va, 
Grižas sakė man palikt prie jo ir... Sako (tėvas): ,,Ai, kaip negerai tu padarei... Nereikėjo 
klausyt – vest kur vedi ir vest. Negerai (palikt) prie žydų kapų. Užeis ant kapų arklys ar 
kaip...‘‘ Nu, tiek to, jau taip ir praėjo. Nu, ir paskiau naktį atsikėlė mano tėvas ant savo 
reikalo, sysio, kaip mes vadinom, už klojimo, - o mūsų namai netoli nuo vieškelio, nu, koks 
200 m ar ten 150 m, netoli – žydus gena tenai, varo šitie, kurie šaudo! Jau biškį matos, vasarą 
naktys ir taip gi ne tamsios: kad ir naktis, o 3 val. jau eina šviesyn. Nu, jis (tėvas), va, mato, 
kad varo tuos žydus, o mūsų arklys gi tenai. Šaudyt varo žydus – nušaus ir arklį. Tai jis 
užsimovė jau kelnes tenai ir iš užpakalio, kaip tuos nuvarė, ir jis nusuko pas tą Grižą. To 
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namai arčiau prie žydų kapų. Tai tas buvo Grižas jau atsikėlęs irgi, jau dirbt darbam anksti gi 
žmonės keldavos, ne kaip dabar kad miega iki dvylikos, cha... Nu, ir gerai. Ir paskui dar 
moteris tokia buvo, karvių atėjo melžt, ir ta užėjo kieman. Mato, kad čia jau du vyrai yra, o ji 
– trečia. Jos ten karvė buvo netoli kur tai pririšta. Nu, ir matė jie, kaip juos (žydus) tenai, ant 
kelio juos nurengė, kad sako jau paskiau buvo nebe taip tamsiai, bet šviesiai margi - tai gal 
paliko su baltiniais? Nevisiškai arti jie buvo, bet jau biškį matė. Nu, ir tiesiai juos, ne pro 
vartus, ne pro žydų kapų vartus, bet per... nu, mūras, va, tokio aukštumo, nuo žemės 1,5 m... 
Visi tenai persilipo per tą mūrą. Ir ten jokio balso nesigirdėjo, kad ten verktų ar šauktų – tyku. 
Šlama, tik girdisi šlamesys. Nu, ir paskiau pasigirsta šūviai, ir viskas. Už kiek laiko, kai 
persirito (per mūrą)... Kaip ten jie šaudavo, stačius ar atsigulusius, niekas gi nematė, niekas 
nebuvo. Tik žino tie, kurie šaudė. 
Alicija Žukauskaitė: Tai kas vis dėlto buvo tie, kurie šaudė? Ką žmonės kalbėjo, ką tėvas 
kalbėjo? Kokios pavardės tų žmonių? 
Bronius Neniškis: Pavardžių tai buvo ir žinomų, ir nežinomų, bet dabar, kaip sako, kai gyvų 
nebėr, aš pavardžių nenoriu minėt, dėl to kad jų yra vaikai, giminės, anūkai... Vis tiek jų gyvų 
nebėr, gyvųjų tarpe tų, kurie šaudė, čia jau nė vieno nebėr. Dar buvo - va, prieš kelis metus 
paskutinį suvažinėjo mašina girtą ant kelio... Bet ne Svėdasuos jis gyveno, čia, už poros 
kilometrų. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie buvo teisti? 
Bronius Neniškis: Ne... juk, kaip sako, šito negaliu pasakyt, ar jei teisti.  Bet daugiausia  
(kurie šaudė, buvo) tie, vat, kurie neturėjo žemės, kurie neturėjo darbo nuolatinio, kurie, va, 
kokie, nu, daugiau kurie mėgsta išgert... 
Alicija Žukauskaitė: Bet koks jų likimas buvo po karo? 
Bronius Neniškis: Ogi, toks ir likimas: daug išbėgo, kurie jau jautės gal daugiau kalti, 
išvažiavo Vakaruos, Amerikon kur, Vokietijon, o kiti, kurie gal... Negi visi ten šaudė žydus, 
gal turtą tik dalinos, gal buvo savanorių - aš nežinau, kas ten šaudė. Daug (šaudytojų) negi 
reikia šaudyt? Pulkelis žydų – negi visas miestelis varys? Nuveina (nueina) gal kokie 6-8, o 
kas juos tenai siunčia, nėr žinios. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs sakot, kad jūs nenorit sakyti pavardžių dėl to, kad jų jau nėra nė 
vieno gyvų... 
Bronius Neniškis : O ką gi tem mačys (padės), kad aš pasakysiu? Gyvų nebėr. O kad ir yra – 
gal jų anūkai, gal jie nežino? Geriau, kad taip ir... Kas iš to? 
Alicija Žukauskaitė: O kaip jūs manot, ar geriau būtų, kad anūkai sužinotų, ar nesužinotų? 
Bronius Neniškis: Nu, tai, kad aš nežinau, kaip čia geriau... Sužinotų anūkai, tada vėl būt 
negerai: sakytų, mano senelis šaudė žydus, ar vėl kaip pravardžiuotų mokykloj ar kur, tai va... 
Daug įsitraukė. Aš dabar, kiek žinau, tai, vo, vienas buvo šaudytojas – Anykščiuos 
apsigyveno, daug metų gyveno, gal mirė... Vienas – išbėgo Belarusijon, Minskan, ten irgi, už 
mane vyresnis buvo, gal jau numiręs, kaip tokio amžiaus. Bent keli išbėgo Amerikon – gyvų 
dar buvo daug metų. Nu, va, šitaip išsisklaistė visi. 
Alicija Žukauskaitė: O jūsų miestely pasiliko po karo gyventi kas nors iš tų, kurie šaudė? 
Brpnius Neniškis: Buvo gal miestely, gal išsisuko kak nebud (= kaip nors, iš rusuškio 
posakio) ar kaip... Kaip mes žinojom, tai buvo - nu, žinojom!.. Negi žinojom? Tiktai kalbėjo 
žmonės. Negi matėm, kaip jie šaudė? Nu, prie žydų buvo, prie turto... 
Alicija Žukauskaitė: Bet gyveno po karo? 
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Bronius Neniškis: Taip, gyveno, gyveno. 
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