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Alicija Žukauskaitė: Labą dieną, ponia. 
Nadežda Vlaščenko: Labą dieną. 
Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau, kad jūs prisistatytumėte. Koks jūsų vardas ir 
pavardė? 
Nadežda Vlaščenko: Vlaščenko Nadežda. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais esate gimusi? 
Nadežda Vlaščenko: 1926. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur? 
Nadežda Vlaščenko: Molėtuose. 
Alicija Žukauskaitė: Mes su jumis prieš keletą mėnesių kalbėjomės telefonu, ir jūs 
dalinotės savo prisiminimais apie Antrą pasaulinį karą, apie nusikaltimus, padarytus prieš 
civilius gyventojus tuo laiku. Mes dabar atvažiavome pas jus, kad užrašytumėm tuos 
prisiminimus. Papasakokite, prašau, kas darėsi čia, Molėtuose, karo pradžioje. 
Nadežda Vlaščenko: Aš nežinau, nuo ko pradėt, kuo jūs domitės. 
Alicija Žukauskaitė: Mus domina nusikaltimai, kuriuos jūs matėt savo akimis arba artimi 
žmonės, kurie matė savo akimis, kurie buvo padaryti okupacinės valdžios arba jų 
bendradarbių prieš taikius civilius gyventojus. 
Nadežda Vlaščenko: Nuo ko man pradėt? Nepradėsim gal nuo šaudymo. Juos suvarė 
visus, nedavė jiems niekur išeit. 
Alicija Žukauskaitė: Jiems, tiems? Apie ką jūs kalbat? 
Nadežda Vlaščenko: Apie žydus, kai suvarė į vieną vietą. 
Alicija Žukauskaitė: O Molėtuose buvo daug žydų? 
Nadežda Vlaščenko: Labai daug. Parduotuvės jų buvo. Tai čia, skaitykit, žydų miestelis. 
Čia nedaug buvo lietuvių. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs pažinojote tuos žydus? 
Nadežda Vlaščenko: Pažinojau, pažinojau. Man teko dirbt pas juos. Būdavo, jiems 
negalima dirbt šeštadienį, šeštadienis didžiausia šventė, iš penktadienio į šeštadienį. Jau 
jiems negalima buvo nei žvakių uždegt, negalima buvo pečiaus kūrent, jie jau meldėsi. 
Vienu žodžiu, nei vandens atnešti, nieko. Tai jie mus samdė, vaikus. Tai malkų atnešk ant 
rytdienos, šeštadienį jiems buvota šventė, pečiaus nekūrendavo, reikėjo pakurt pečius, 
patvarkyt, ką jie prašydavo, paskui sumoka. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs gal pavardes prisimenat tų žydų? 
Nadežda Vlaščenko: Pavardžių tai ne. Tą Esterką, kur tą vaikelį vežimėly vežė 
sušaudymui. Ji buvo mūsų parduotuvės šeimininkė. Per šventes didžiausias, Velykas, 
Kalėdas (mūsų šeima buvo labai didelė, mes buvom devyni vaikai pas tėvus), tėvelis 
niekur nedirbo, tai ji, būdavo, sako, Juozai, ateik, šventė ateina, paimsi, nupirksi. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia ta Esterka? 
Nadežda Vlaščenko: Ta Esterka. Faina tokia moterytė buvo. Paskui dar tokių... Lipka 
buvo, Mauša buvo. Čia vien parduotuvės buvo, vien parduotuvės čia buvo jų, stovėjo. 
Paskui buvo alantiškė viena, na, žodžiu, nežinau, rabinas va čia va gyveno, įsivaizduoju, 
kaip čia buvo jų namai. Arklius mūsų žmonės statydavo, atvažiuodavo, antradieniais 
turgus buvo, tai į žydų kiemus statydavo savo pastotes, savo vežimus. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip pasikeitė jų gyvenimas, kai prasidėjo karas? 
Nadežda Vlaščenko: Man buvo keturiolika ar penkiolika metų, mes taip truputį nuošaliau 
gyvenom nuo paties miesto, tai aš girdėjau, paskui pačiai teko išeiti į miestą, nes tėvas 
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labai neleisdavo mums vaikščiot... Nei čia buvo kokių gamyklų, nei čia fabrikų, va, toks 
paprastas buvo miesteliukas ir viskas. Tai jis neleisdavo. Tada, žinot, gaudydavo jaunimą, 
veždavo reicho darbams. Mane ir brolį, brolis buvo jaunesnis, mes buvom užrašyti išvežt. 
Bet tėvas, būdavo, neleidžia, kad niekas nevaikščiotų, kad į akis niekam nesirodytum. 
Alicija Žukauskaitė: Ir vis dėlto ką jums teko matyt? 
Nadežda Vlaščenko: Žinokit, buvo taip. Vokiečiai ėmė arklius iš žmonių, ir buvo toks 
momentas, kad jie ėmė į kariuomenę. Tai sueidavo, kuriuos ėmė į kariuomenę, vyrus, visi 
tokie luoši, tai šlubas, tai su lazdom ateidavo, nė vieno nepamatysi, kad ateitų sveikas. Jei 
eidavo savanoriai, jauni, rimti nėjo. Kokie ten ėjo? Tokie atsilikę. 
Alicija Žukauskaitė: Į vokiečių kariuomenę? 
Nadežda Vlaščenko: Į vokiečių. 
Alicija Žukauskaitė: Mane domina nusikaltimai prieš gyventojus. Kas vyko miestelyje? 
Nadežda Vlaščenko: Čia niekas nereguliavo, čia vokiečių visai nebuvo. Mūsiškiai, 
lietuviai. Policininkai buvo trys ar keturi. Vokiečiai kaip užėjo, buvo didelis... Kad aš 
matyčiau, man tik paskui sakė, kad kažkoks Petronis, jis dvarininkas buvo, ant balto 
žirgo... Čia man pasakojo viena gydytoja, amžinatilsį. Ji pasakojo, kad paklausė, kam 
suvarėt į rūsį kaltus ir nekaltus žmones. Niekas nieko nesakė apie žydus. Gaudydavo 
komjaunimą, tuos aktyvistus, ir ten rūsy laikydavo, toks didelis šaltas rūsys buvo. Tai jis 
pasakė: viena nacija. Išnaikins visus žydus ir komunistus. 
Alicija Žukauskaitė: Čia tas Petronis? 
Nadežda Vlaščenko: Tas Petronis. Ant balto žirgo, svastika ant galvos, ant kepurės 
priklijuota, kaulai ir kaukolė. Tai sakė, tik šitas lakstė po Molėtus. O aš niekur 
neišeidavau, mes visi vaikai sėdėdavom. Bendrai, bijodavom, visi bijodavom. 
Alicija Žukauskaitė: O kas atsitiko su tais, kurie nežydai buvo, uždaryti tam rūsy? 
Nadežda Vlaščenko: Tai nieko, paskui juos išleido po truputį. Jų neteisė, niekas nieko, 
palaikė juos kokias keturias paras, nedaugiau. Kiti slapstėsi. Tai čia vietiniai buvo, mūsų 
valdžia. 
Alicija Žukauskaitė: Tie vietiniai – trys keturi policininkai. Tai tikriausiai ir daugiau vyrų 
buvo? 
Nadežda Vlaščenko: Aš tik pažinojau Valiukonį. Jis buvo nuovadas, aš tarnavau pas 
vaikus, prie vaikų. Valiukonis, tada buvo Kumpis, žinau pavardę, Skrebutėnas, - va šituos 
aš labai gerai atsimenu, o daugiau aš nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie buvo uniformuoti? 
Nadežda Vlaščenko: Taip, turėjo, policijos uniforma buvo. Jie buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Kas atsitiko su žydais? 
Nadežda Vlaščenko: Na, o su žydais... Dar jie buvo laisvi, dar jie vaikščiojo. Buvo taip, 
kad tų žydų, kurie ankščiau draugavo, tie žydai, su žmonėm čia, o žydai protingi žmonės, 
nepasakysi, jie savo gėrybes, auksą, ką jie ten turėjo, tai jie nešė, nedavė biednam 
žmogui, nešė tokiam stipriam žmogui, kuris stiprus ūkininkas ar neūkininkaus. Vienu 
žodžiu, nešė į tokius namus. Sako, mus gal įdarbins, išveš į darbą, tai, sako, gal mums 
duonos nupirksit. Pas mus buvo kelios šeimos, kurios tikrai davė labai daug pinigų, auksą 
davė. Paskui buvo atvažiavę, kurie liko iš tų, gal anūkai, gal vaikai, bet atiduoti jie 
neatidavė jiems nieko. Viena tokia atvažiavo žydelkaitė, toks namas stovėjo, bobulytė 
tokia ten gyveno. Paprašė, leiskite jai į rūsį įeit. Bobulytė viena likus, nieko iš jaunų, 
prašo žmogus į rūsį. Paskui atėjo marti, dar kažkas. Sako, buvo tokia žydelka, rūsin 
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paprašė. O ten sienoj buvo įmūryta puodynė, ranką įkišo, žiūri, jau tuščia. Viskas išimta, 
kas buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Čia jau buvo po karo tikriausiai? 
Nadežda Vlaščenko: Čia jau buvo po karo. Bet reiškia jie slėpė. Tarp malkų... Žinau, kad 
malkos buvo sudėtos, sukrautos, tai sukišta žydų per karą. Kai jie sužinojo, kad juos jau 
grupuoja... Buvo ant nugaros geltonos (žvaigždės), Juden parašyta juodom raidėm. Ir 
prisegta nugaroje. Jau žinojai, kad ten žydas eina. Davė kiek pavaikščiot, ir juos suvarė. 
Čia buvo dvi sinagogos. Jos buvo trys iš viso, bet į vieną tai ne. Čia, kur dabar stovi 
savivaldybė, čia, kur rūmai šitie, tai čia viena buvo žemiau truputėlį, paprasta, tokia 
medinė, o čia, kur kino teatras stovi, kur bankas, prie pašto, čia buvo labai didelė jų 
sinagoga, ir ji buvo mūrinė. Ir suvarė į tas sinagogas, ir jie buvo. Paskui kaip ten buvo, 
kad sakydavo, kad neleisdavo nieko iš mūsų žmonių prieit, jau jiems paduot nieko. Jau, 
matyt, prieš tą sušaudymą jų niekur neišleisdavo. O paskui, kaip jau pasakiau, mes su 
močiute ėjom, ir mus sulaikė vienas, šautuvas pakabintas, ir dar tokiais žodžiais 
negražiais pavadino, kur jau mes taip anksti išeinam. O mums septintą ryto reikėjo eiti iki 
tos mūsų cerkvės. Močiutė sako, mes einam melstis, mūsų šventė, tai nusikeikė, sako, 
eikit ir nesimaišykit po kojom. Na, ir po to aš namo neparėjau, nuėjau pas mamos seserį. 
Tai girdėjosi, keli kilometrai, tokie Babrūsai čia buvo. Ežerų čia labai daug yra. Tai va, 
atėjau iki tų Babrūsų, į namus ėjau ant rytdienos ar kurioj dienoj, tai girdėjosi šitie šūviai, 
tratėjimas tų kulkosvaidžių. Kaip juos šaudė, kas ten buvo, aš nežinau.Ir aš grįžau atgal, 
pusę kelio nuėjus. Sakau tetai, aš nežinau, kas darosi Molėtuose. O kad šaudo, niekas 
negalėjo pasakyt, kaime gyvenant. Paskui aš atėjau namo. Tik įėjau į Molėtus va šita 
gatve, sutikau tokią moteriškę, ji man sako, kur tu vaikštai? Pažiūrėk, visi apsirengė, 
paltų atsinešė. Iš kur tie paltai? Va, sako, sušaudė žydus, tai ėmė tuos rūbus. Sako, tu 
nuoga, neturi ko apsirengt, būtum ir tu parsinešus. Sakau, ne, aš tikrai būčiau jų 
nepaėmus, man nereikia. Aš taip nustebau, kai ji man taip pasiūlė. Ateinu namo, ir viena 
kaimynė man pasakė, sako, sušaudė žmones, Molėtuose nė vieno žydo nebeliko. O tada 
grobstė, nešė. Mama sakė, pasodintas vaikas vežimėly metukų gal kokių, jinai vežė 
(žydė), ir sako taip keikė žydiškais žodžiais, taip verkė, plaukus nuo galvos rovėsi. 
Seneliukai ėjo susikabinę, vedė vienas kitą. Ėjo moterys, vaikai ir seneliai. O vieną dieną 
prieš tai išvarė visus stiprius žydus į Uteną. Ten juos sušaudė, kad jie čia nepakeltų 
jokio... Varė juos tik keturi baltaraiščiai. Sakė, vienas prieky ėjo, kiti iš šonų ir vienas 
užpakaly. Vokiečių čia visai nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs norite pasakyti, kad visus jaunus vyrus išvarė keturi 
baltaraiščiai? 
Nadežda Vlaščenko: Tai dar pradėjo rėkt tos visos žydelkos, mama sakė, buvo sunku 
klausyt. Tai jų rabinas pasakė: nusiraminkit, nesipriešinkit, kadangi viena rasė turi žūt, 
neturi būt, reiškia, ją turi sunaikint. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip žydus vyrus varė? 
Nadežda Vlaščenko: Ne, aš nebuvau. Aš ir šitų nemačiau, mama pasakojo. Atėjau, jau jie 
buvo sušaudyti. Aš jau kitoj dienoj atėjau. Tą dieną sušaudė, kai mes išėjom į cerkvę su 
močiute. Tą dieną apie pietus juos sušaudė tuos žmones, tuos žydus visus. Kiekvienas 
nešė venzyliuką. Atsieit, į darbą juos varė. Įsivaizduojate, kaip jiems pasakė: varo į darbą, 
galit paimti vaikus savus. Ir tada jie beeidami, - dabar tai asfaltas, o tada toks vieškelis 
buvo, juos varė, kaip čia dabar tas tiltas yra nuo Vilniaus važiuojant, tai ant to tilto jie 
suprato, kad juos kažkur ne ten varo. Ir jie pradėjo į tą vandenį mėtyt savo rūbus, kas 
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kokius nešė, tuos venzyliukus, kur upeliukas teka per miestą. O paskui juos nuvarė ant 
kalno, jie pamatė, kad juos varo ne tuo keliu, kur į Vilnių, bet varo juos, kaip čia jums 
išaiškinti, pasuko visai kitu vieškeliu, ten tokie dirvonai. Biškį paėjo ir pamatė, kad ten 
tokie grioviai iškasti. Na, o tėvelis mano atėjo... Ar galiu čia pasakyti? 
Alicija Žukauskaitė: Taip. 
Nadežda Vlaščenko: Tėveliui mano pasakė seniūnas ar griausmas jį žino kas, pasakė 
tėveliui paimti kastuvą ir trim dienoms valgyti. Ne jį vieną, čia daug sumobilizavo, 
surinko tuos vyrus ir nusivedė tą lauką kast. Bet tas griovys buvo labai gilus, nežinau, gal 
keturių metrų, gal penkių, tikrai nepasakysiu, kiek jis buvo. Ir jis buvo ilgas labai. Tai 
įsivaizduojate, kai tėvas išėjo mūsų, vieną dieną jo nėra, kitą dieną nėra. Namuose jau 
pradėjo jo mama, ir mama, ir mes verkiam, - nėra, sušaudė kažkur. Pareina tėvas. Tai tas 
tėvas nuo tų duobių kasimo ir kaip jis matė, kaip juos šaudė, kaip juos statė, kaip jie krito, 
kaip jiems liepė nusirengt, tai jis visą savaitę verkė, ne valgė, o visą savaitę gėrė, 
girtuokliavo. Kaip ten buvo baisu. Mano tėvas niekam blogo nenorėjo, visko bijodavo. 
Tai pasakojo jis taip: stovėjo du vokiečiai, civiliai apsirengę, ir visą šitą fotografavo. Ir 
stovėjo bidonas samagono. Pastatytas, sako, puodukas. Jie dėl drąsos, mūsiškiai šitie, 
išgeria. Juos sustato, liepia nusirengt, krūva didžiausia jau guli tų rūbų, sustato tuos 
žmones palei šitą kraštą, ir paleidžia... Vienam pataiko, kitas tik sužeistas, trečias pats 
krenta. Jis sakė, visa žemė liūliuoja, siūbuoja, viskas liūliuoja. Dejonių jokių nesigirdi. 
Sako, žiūriu, sėdi kampe mažutis vaikelis. Pakelia galvytę ir vėl nuleidžia, pakelia ir vėl 
nuleidžia, verkt neverkia. Sako, sėdi du seneliai, nepapuolė kulkos į tuos senelius. Sėdi, 
sako, apsigaubę kažkokios maldos rūbais. Abudu, sako, ir sėdi ant tų lavonų. Buvo 
žmogus... Kai krenta, tai visaip krenta, ir taip, ir šiaip, visaip krenta, tai buvo žmogus, 
kuris tvarkė, po tą kraują vaikščiojo. Tai juos guldė kaip malkas, lygino visus tuos 
žmones. Tai buvo visko, ir sužeistų, ir gyvų buvo. Tėvas sakė, kad negalėjo žiūrėti į šitą 
vaizdą, vėl išgeria. Sakė, viena žydelkaitė, tokia jauna mergaitė, taip nenorėjo apatinuką 
nusiimti, kad nuoga būtų, tai sako, priėjo girtas, liepė jai rengtis, ji nesirengė, tai kaip 
davė automato buože, ir įkrito ji. Tada paleido šūvį ten duobėj. Sako, kur jis ten šaudė 
užpiltom akim, tai velnias jį žino, ką jis ten darė. O paskui po kiek dienų... Tris dienas 
nebuvo to tėvo, ir jis parėjo. Parėjo pajuodęs, sublogęs, šnekėt nieko negali, tik verkia. Jo 
mama klausia kaip kas, sako, neklauskit, aš jums nieko dabar pasakyti negaliu. Sako, aš 
jums nieko nepapasakosiu. Sako, baisus vaizdas buvo. Baisiausia krūva buvo... Šitiems, 
kurie kasė duobes, pasiūlė – imk, vaikų turi, aprenk, tėvas sako, mano vaikai aprengti, 
man nereikia tų rūbų, aš neimsiu. Tai paskui vežė tuos rūbus į tas sinagogą. Ir ta 
sinagoga, kuri buvo Kauno gatvėj, dabar ji padaryta gražiai, tai šitoj gatvėj tiek 
privažiavo žmonių iš kaimo, tiek privažiavo... Mėtė tuos ryzus visokius purvinus, mėtė, 
svaidė, čia gaudė. Čia buvo baisus dalykas, čia buvo baisus dalykas toj gatvėj. Vienas 
toks priėjo prie manęs, žinau, kad pavardė buvo Žukauskas Augustas, toks pasigėręs, 
girtom akim. Čia stovi didžiausias pulkas žmonių, aš prasiveržiau į priekį žiūrėti, kaip 
yra. Jis vaikščiojo, priėjo prie manę, na, Nastute, jei būsi mano žmona, į kokią nori įleisiu 
sinagogą, ką norėsi, paimsi. Aš sakau, ne, man nieko nereikia, ir aš parbėgau namo ir 
pasakiau tėvui. Tai lupt gavau, kad lendu, kur nereikia. Paskui buvo dar vienas, kuris 
šaudė, bet aš nemačiau, bet sakė, - Napalus, ne, Kazys Žukauskas. Kažkoks dar buvo... 
Kiti šiaip prisirašę saugojo tą sinagogą. Ten netilpo, kiek rūbų nešė. Buvo namai 
uždaryti, visas namas sugrūsta pilna, suvežta. Suvežta. Žmonės vežė, bet komandavo tie, 
kurie tvarkė tuos visus. Namai šitie, - langinės uždarytos, langai užkalti, plombos kabo 
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ant namų, o viskas išnešta iš namų. Patalynės, pagalvės. Neišnešė, ko negalėjo: spintos, 
stalai, bet indai buvo išnešta mūsiškių žmonių. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tai buvo išnešta jau po to šaudymo? 
Nadežda Vlaščenko: Jau po to šaudymo. Kaip mes dabar išeinam į parduotuvę ir viską 
paliekam. Ką jie paėmė? Gal pinigą kokį ar valgyt ką nors turėjo? 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip nešė iš namų? 
Nadežda Vlaščenko: Mačiau, kaip gi nemačiau. Aš pati stovėjau, kai dvi molėtiškės 
įlindo pro langą. O sako, nelyskit pro langą, čia namas stovėjo ir čia, labai arti vienas 
kito. Žydai taip statė, nežinau kodėl, neturiu supratimo. Tai žinokit, tie langai uždaryti, 
durys užkaltos, užmūrytos, o čia langai atplėšti, ir viską nešė. Nešė pagalves, nešė, kas 
yra, ir nė vienas iš tų, kurios nešė, nieko seniausiai gyvų nėra. 
Alicija Žukauskaitė: O pavardes ar prisimenate? 
Nadežda Vlaščenko: Taip. Slavinskienė Liuda. Kanapeckienė, atsiprašau, dar tada 
mergautinės pavardės buvo. Tokia Tolkočiovaitė buvo, irgi nešė, ką mačiau. Gal kitas ir 
pamiršau, mane toks striokas paėmė, galvoju, Dieve. Jos pro langus įlipo, o čia ant durų 
buvo parašyta, jei kas, tai šaudys be jokio įspėjimo. Aš bijojau, va, užeis ir suras, tai kas 
bus? Vis tiek sušaudys, jeigu neleista. Buvo, ten buvo, kam nešt, mūsiškiai nešė. O 
paskui tas žmogus, kuris ten dėliojo, tvarkė, aha, sušaudo, paskui užpila kalkėm. Kiti dar 
kvėpuoja, sakė tėvas, kiti ir užduso. Sakė, ant jų užpylė kalkėm ir chlorkalkėm kad gal 
nepakiltų epidemija, smarvė žmonių. Paskui ant šitų vėl sustato eilę ir duoda, pakol visus 
sušaudo. Ir tada jau reikėjo užkast. Pradėjo pasakot, kad pražydo ant žydų kapų... Matot, 
vaikas, tai ir durnas, galvoju, kas čia tokio, nueisiu pažiūrėt, kas ten yra. Suaugę nė 
vienas nėjo, pasiuntė mane. 
Alicija Žukauskaitė: Patikslinkit, ko jus tepasiuntė? 
Nadežda Vlaščenko: Pasiuntė pažiūrėti, ar ten pražydo tos gėlės, tos rožės. Aš ligoniam 
vakarienę išdalinau, pavakarys toks, ir nuėjau. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko po šaudymo? 
Nadežda Vlaščenko: Buvo nedaug, nes visa žemė buvo iškelta va taip va. Žemė visa 
sutrūkinėjus, išėjusios baltos putos ir kraujas, ir pasidarė tokios ružavos rožytės. 
Sustingtas viskas. Tai paskui pranešė gal, kad paskui dar pylė tas kalkes, nežinau, kaip 
ten buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia buvo tos rožės, kurių jus nusiuntė pažiūrėt? 
Nadežda Vlaščenko: Taip, kad ar tikrai tos rožės, kad ant žydų kapų pražydo rožės. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia buvo kokiam laikui praėjus po šaudymo? 
Nadežda Vlaščenko: Na, nedaugiau kaip savaitę kokią. Paskui nuėjom pažiūrėt, tai viskas 
nuslūgo. O kitam griovy... Mat buvo taip. Vienas iš tų, kurie šaudė, žinojo, kur žmogus 
slepia žydus, ar tėvą su vaiku, ar bendrai šeimos narį... Vienas paima pinigus, visą auksą 
ir paleidžia, bėk. Vienas paleidžia, kitas nušauna. Tai tokius atveža, užkasa čia, bet tokių 
nedaug buvo. Antrą griovį... Voliojasi ant to dirvono, kai aš nuėjau, bateliai maži, plaukų 
sruogos išplėštos, žaislai, lėlytės tokios buvo, batas moteriškas vienas buvo. Bet ten nieko 
nesimatė, apkasta. Ką mačiau, tai mačiau savom akim. Ir tada arti priėjau, pažiūrėjau, 
galvoju, kokia čia tau rožė. Parėjus pasakiau, čia jokios rožės nėra, čia kraujas ir putos 
prasiveržė. Plyšiais sutrūkinėjusi žemė, smarvė. 
Alicija Žukauskaitė: Kokio didumo buvo ta duobė? 
Nadežda Vlaščenko: Ilgumo tai buvo kaip iki to namo, tokie du grioviai. 
Alicija Žukauskaitė: Tai kiek čia, 50 m ar 100? 
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Nadežda Vlaščenko: Na, gal daugiau, negu 50, nepasakysiu, nes nežinau. Gylis buvo 
labai didelis, gili duobė buvo, ne 4 metrai, gilesnė. Bet juos vežė... Ne vien Molėtų žydus 
sušaudė. Giedraičiai, gal žinot, Alantoj buvo žydų, Suginčiuose gyveno, - žydų buvo 
visur, jie gi parduotuves turėjo. Net taip kalbėjo, aš nežinau, kad buvo net iš Kauno 
atvežti, kad gal neturėjo kur degint, nesuspėjo ką daryt, sakė, kad net iš Prancūzijos 
atvežti ir čia sušaudyti, va. 
Alicija Žukauskaitė: Ta duobė, kur sakėt, kad virš jos „rožės“ pražydo, ar jūs matėt tą 
duobę prieš sušaudymą? 
Nadežda Vlaščenko: Ne, aš tik tuščią mačiau, prieš sušaudymą ne. Du grioviai buvo, 
tokie didžiausi grioviai vienas prie kito. Pirmas griovys buvo, o tas po to. Šalia vienas 
kito. Takeliukas buvo žmonėm praeit. 
Alicija Žukauskaitė: Jei aš teisingai supratau, pirmą griovį jūs matėte užkastą. 
Nadežda Vlaščenko: Užkastą, o tas dar nebuvo užkastas, stovėjo taip. 
Alicija Žukauskaitė: Bet jame buvo žmonių? 
Nadežda Vlaščenko: Sušaudyti žmonės buvo pirmajam. 
Alicija Žukauskaitė: O antrajam? 
Nadežda Vlaščenko: Antrajam nebuvo, gal ten kampe kur pakasta, aš nemačiau. Jis 
stovėjo tuščias. 
Alicija Žukauskaitė: O į tą tuščią vėliau šaudė žmones? 
Nadežda Vlaščenko: Jau nebuvo, ką šaudyt. Kalbėjo žmonės, kad tas kitas buvo rusam, 
kad antroj eilėj po žydų bus šaudomi rusai, kurie Lietuvos rusai, gyvenę nežinia nuo 
kokių metų. Čia jiems. Taip niekas nešaudė rusų, neėmė, taip ir liko tas griovys. Paskui 
sulygino tą griovį. 
Alicija Žukauskaitė: Noriu patikslinti, kai jūs atėjote pažiūrėti rožių, jūs pamatėte du 
ilgus griovius. 
Nadežda Vlaščenko: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Antras buvo tokio paties ilgimo? 
Nadežda Vlaščenko: Lygiai tokio paties. Labai gilus. Aš to pirmo nemačiau. Pagal mane, 
ir šitas turėjo būti tokio paties gylio. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs tuos vaikiškus batelius, žaisliukus matėt prie pirmo griovio? 
Nadežda Vlaščenko: Prie pirmo. Dar nedaeinant ant dirvono voliojosi šitie daikteliai, dar 
nedaėjus griovio numesti. 
Alicija Žukauskaitė: Ar aplinkui buvo medžių kokių nors? 
Nadežda Vlaščenko: Nieko, grynai dirvonas. Ten buvo toks žvyras, ten buvo nedirbama 
žemė. Karves ganydavo. 
Alicija Žukauskaitė: Kam ta žemė priklausė? 
Nadežda Vlaščenko: O buvo dvarininkė Graužinytė Marija. Čia buvo jos žemė visa, ji 
buvo nedirbama, buvo tokie kasagorai, ganė tenai, žodžiu, niekas nieko nedarė. Čia jai 
priklausė ta žemė. 
Alicija Žukauskaitė: O iš jos reikėjo leidimo kokio nors? 
Nadežda Vlaščenko: Aš negaliu pasakyt, bet niekas nieko nedarė, niekam ji nebuvo 
reikalinga. Ganydavo karves, o kaip ten buvo susitarę, tai aš nežinau. Tokia sena 
moterytė buvo ta Graužinytė. 
Alicija Žukauskaitė: Kada jūs pirmą kartą sužinojote, kad žydai buvo sušaudyti? 
Nadežda Vlaščenko: Aš, kai grįžau namo, gatvėje sutikau tą moterį, kuri man pasakė taip 
ir taip, paltai yra, tokia ir tokia pasiėmė. O paskui aš pamačiau, kaip šita moteriškė 
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užsivilkusi tokios žydelkaitės mėlyną tokį karakulį. Aš prisimenu puikiausiai. Karakulio 
kalnierius, mėlyna spalva tokia graži, paltukas buvo dantų gydytojos. 
Alicija Žukauskaitė: Koks jos vardas buvo? 
Nadežda Vlaščenko: Nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: O tos kaimynės koks vardas buvo? 
Nadežda Vlaščenko: Kaimynė tai žinau, kad Juzė buvo... Mes maži buvom, po miestą 
nesitrankydavom, turėjom gatvę savo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar aš teisingai supratau, kad Juzė jums siūlė paltus? 
Nadežda Vlaščenko: Man siūlė visai kita moterytė. Va čia, toj gatvėj, tik įėjau į 
Molėtus... Gal Grinickaitė. Žinau, kad mane moteris sutiko ir sako, kur tu vaikštai, kur tu 
valkiojiesi, pažiūrėk, Juzė paltų visokių prisinešė. O paskui, žinokit, vežė tuos rūbus, 
arkliais vežė, pastotėm ir krovė į tas sinagogas, ir jiems atidavė... Tarkim, tiems, kurie 
vežė tuos daiktus, davė namą, imk, kas yra tame name, tavo viskas, gali ir gyvent jame. 
Tam žmogui, kuris tvarkė, kurį aš pažinojau, toks diedukas, nejaunas toksai, tai jam 
atidavė Lipkės namą. Jis barankas kepdavo. Ir atidavė visą tą Lipkės namą. Ir buvo rūbai 
ten suvežti, kol neįvyko gaisras didžiausias. Sudegė paskui, taip ir nieko neturėjo. 
Prakeikti žydų buvo visi daiktai. 
Alicija Žukauskaitė: Tai šitą namą gavo tas, kuris kūnus tvarkė duobėj? 
Nadežda Vlaščenko: Taip. Paskui sakė, kad iš kaimų veždavo... 
Alicija Žukauskaitė: Tas žmogus, kur jūs sakėt, senukas, tai jis duobėj tvarkė lavonus, 
kuriam Lipkės namą davė? 
Nadežda Vlaščenko: Taip, toks senis buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jis vežė rūbus?  
Nadežda Vlaščenko: Taip, jis vežė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs jo pavardę prisimenate? 
Nadežda Vlaščenko: Žinau, kad buvo Jonas, o koks jis Jonas, kokios tos pavardės buvo, 
vaikams tokiam amžiuje neįdomu buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jūs matėt, kaip vežė su vežimais rūbus iš ten? 
Nadežda Vlaščenko: Ne, man neteko. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs tai žinojo? 
Nadežda Vlaščenko: Tėvai sakė, dėdė, tėvo brolis, sako, va, Jonas prisikrovęs veža 
didžiausius turtus, žydų pagalves veža sau namo. Lipkės namą žinau, nes tas Lipkė kepė 
tokias barankas, suškas tokias kepdavo. Tai mes jau žinojom kaip vaikai. 
Alicija Žukauskaitė: O tas Jonas šeimą kokią nors turėjo? 
Nadežda Vlaščenko: Šeimą turėjo. O ką jis turėjo?.. Duokit pagalvot, kad nesumeluočiau. 
Pas jį buvo sūnus, kuris paskorė. Prakeikimas. Mama sakydavo ir kitos moterys, kad čia 
Esterka prakeikė. Jie paskui perėjo gyventi į tos Esteros namus. Tai tas sūnus pasikorė, 
kitas nuėjo į kariuomenę ir negrįžo iš fronto, čia jau prie rusų tas buvo. Kas čia dar pas jį? 
Du sūnai, ta Juzė mergaitė buvo, ta irgi mirė, vėžys buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia ta Juzė, kuri su mėlynu paltuku buvo? 
Nadežda Vlaščenko: Taip. Mane dar šiurpas nukratydavo, galvojau, Viešpatie, nesuspėjo 
dar žmogus supūt, o tu jau nešioji rūbą apsivilkęs. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ta Juzė buvo to Jono duktė? 
Nadežda Vlaščenko: Taip, taip, ta Juzė buvo to Jono duktė. O daugiau pas juos vaikų gal 
nebuvo, aš nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Koks metų laikas buvo, kai šaudė? 
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Nadežda Vlaščenko: Nežinau... Ar čia buvo rugsėjo mėnesį? Ne rugpjūtis, ne, čia buvo 
rugsėjis. Čia turėjo būti, žinokit, ar rugsėjo 14... Neprisimenu gerai, bet tikrai rugsėjo 
mėnesį. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai jūs girdėjot tuos šūvius, kai jūs ėjot su bobute, o paskui 
grįžot į miestelį, ar jūs galėjote identifikuoti, kad tai buvo būtent tie šūviai, kai žydus 
šaudė? 
Nadežda Vlaščenko: Taip man susidarė. Aš klausiu, kaip čia yra, aš girdėjau šūvius, gal 
taip kažkur šaudė. Ne, sako, tuo laku šaudė. Aš po pietų, į pavakarę grįžau. Aš girdėjau 
tuos šūvius iki čia atėjus. Prie ežerų šitų. Sako, laukuose šaudė, tai ir persidavė per tuos 
vandenis. 
Alicija Žukauskaitė: Tai, jei teisingai supratau, jūsų tėvas tuo laiku turėjo būti ten? 
Nadežda Vlaščenko: Ne, aš kada jau grįžau... Užkast... Vienu žodžiu, aš dabar jau 
neprisimenu. Aš grįžau, tėvo dar nebuvo. Ar jau buvo tėvas? Mano jau sena galva... Aš 
žinau, kad aš jau buvau namie, ir parėjo tėvas priešpiet. Kastuvą atsinešė šitą. Taip, aš 
grįžau iš tetos, ir tada tik tėvelis parėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs buvote namuose, kai atėjo viršaitis ir tėvui pasakė... 
Nadežda Vlaščenko: Ne. Nežinau, kur aš buvau. Toks buvo Baranauskas Leonas. Jis ne 
viršaitis, bet seniūnas. Nežinau, kaip tada vadino šituos viršininkas. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jis buvo su baltu raiščiu? 
Nadežda Vlaščenko: Ne. Jis paprastas molėtiškis, bet jis labai blogas žmogus buvo. Pas 
mus buvo tokia kalytė, jis paėmė ir nušovė. Nieko ji nedarė, tik lojo. Verkėm visi vaikai, 
prakeikėm gyvatę tokį. 
Alicija Žukauskaitė: O kiek Molėtuose buvo baltaraiščių? 
Nadežda Vlaščenko: Na, jaunimo to buvo, aš su jais nedraugavau. Buvo Juzė... Bet čia ne 
molėtiškiai, atvažiavę, jauni, bajavūs tokie vyrai. Tai gal ir jie ten šaudė, kas juos žino. 
Alicija Žukauskaitė: Tai Juzė, suprantu, buvo mergina? 
Nadežda Vlaščenko: Mergina, nevedus. 
Alicija Žukauskaitė: Ji nebuvo baltaraištė? 
Nadežda Vlaščenko: Nebuvo, bet jie draugavo, pas juos ant buto buvo. Jų motina, Juzės 
ir šitų berniokų, tokia motina buvo, kad labai mėgo svetimus priimt. Būdavo, vadina juos 
„sūneliai, sūneliai“. O gal ji turėjo naudos iš jų kažkokios, ką aš žinau, kad jie ten 
būdavo, šitie bernai. Eidavo ir nusiprausti rytą, barzdas skutosi pas juos, tvarkėsi tie 
vyrai. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek tų vyrų buvo? 
Nadežda Vlaščenko: Aš nežinau. Aš su jais nedraugavau. Jie vyresni buvo. Juzė buvo 
vyresnė už mane. Su tais bernais visai nieko. Jie gyveno visai kitoj vietoj, o mes čia prie 
upės pakrantėj tokioj. 
Alicija Žukauskaitė: O kai sinagogoj dalino daiktus, jūs pasakojot, kad jūs prilindot, 
kokius daiktus dalino? 
Nadežda Vlaščenko: Mačiau rūbus, paltus mačiau. Mačiau tokius lengvus rūbus, 
baltinius. Mėtė, svaidė. Atneša, būdavo numeta ant žmonių. Gaudydavo šituos ryzus 
visus. Va, tie daiktai buvo, kas suvežta. Vienas buvo toks žmogus, Bukauskas, jis, matyt, 
su jais draugavo, atnešdavo samagono, kol jie budėjo, stovėjo prie šitų sinagogų, jis iš ten 
nieko nenešdavo, jokių venzlų netysdavo, jis ateidavo tik su sakvojažu. Ir sakvojažas pas 
jį, jį lasvai įleisdavo, ir ko jam reikėjo, jis laisvai prisirinkdavo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt tą sakvojažą? 
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Nadežda Vlaščenko: Kaip nemačiau? Dar aš prie vokiečių dirbau ligoninėje, mano 200 
markių buvo alga, tai aš dar kojines iš jo nupirkau kapronines, šilkines. Jis paskui 
pardavinėjo. Čia gi parduotuvės buvo. Plėšė, nešė viską, ką galėjo. Ir kaliošus visokius.  
Alicija Žukauskaitė: Bet ar jūs matydavot, kaip jis su tuo čemodanu... 
Nadežda Vlaščenko: Vieną kartą mačiau. Mačiau, išėjo. Bukauskas išėjo, nešdamas tą 
savo... ne čemodanas, o sakvojažas pas jį buvo. Nemažas. O paskui žmonės sakė, kad jis 
nekrauna jokių ryzų, o jis krato, aukso randa, ir daiktus, kurie nauji. Patalynė ar koks 
kitas reikalingas daiktas, - va tą jis imdavo. 
Alicija Žukauskaitė: O tos kojinės, kurias Bukauskas pardavinėjo, buvo žydiškos kojinės? 
Nadežda Vlaščenko: Taip, čia buvo iš žydų parduotuvių išnešta. Jis daug tų kojinių 
pardavinėdavo. Antradieniais turgai būdavo, nešdavo, pardavinėdavo. 
Alicija Žukauskaitė: O Bukauskas iš to gal namą pasistatė, gal gyvenimas pagerėjo? 
Nadežda Vlaščenko: Taip, pasistatė namą prie internato, ant kalno prie ežero. O pats 
pasikorė paskui. Išdurniavo, nuėjo sodan, ant šakos ir pasikorė. Jam vaidenosi ant 
senatvės, kad jį šaudo, ugnį į akis pila, kad jis negali gyvent, iš namų bėgt nori, ir viskas. 
Alicija Žukauskaitė: O kada jis pasikorė? 
Nadežda Vlaščenko: Oj, seniai. 
Alicija Žukauskaitė: Bet čia po karo? 
Nadežda Vlaščenko: Po, po, pagyveno. Namai labai gražioj vietoj, tarp šitų mokyklų, kur 
stovi ant kalno. Jis sargu dirbo mokykloj. Gražus namelis, pastatytas už gautus pinigus. 
Bet paskui ir namas nuėjo. Žinokit, prakeikimas yra. Jų prakeikimas, žydų, yra labai 
šventas dalykas. Visi tokie, kiek aš pažinojau, nuo tėvų girdėjau, nuo suaugusių girdėjau, 
tai visokios nelaimės. Sakė, Esterka verkė ir keikė, kad ne tik vaikam, bet anūkam, 
proanūkiam, kad jiems būtų taip, kaip juos veda šaudyt. Prakeikimai ten kažkokie, aš 
nežinau. Tai visi taip ir nuėjo. Ir tas namas išstatytas. Ji, ta Bukauckienė, niekaip negalėjo 
vaikų turėt, persileidimai buvo visą laiką, paskui gimė du vaikai. Ir kas iš to? Apsivedė 
dukra, žentas papuolė, kaip šitas Ūsas, čia vieną berniuką suviliojo. Paskui išaiškėjo, tai 
šeima išsiskyrė, motina mirė, ir turėjo tą namą parduot. Žodžiu, čia nuėjo prakeikimai. 
Alicija Žukauskaitė: Kokių dar buvo prakeikimų Molėtuose? 
Nadežda Vlaščenko: Visiem nepasisekė, kurie nešė žydišką turtą, tai nė vienam nebuvo... 
Tai vaikam, tai anūkam. Aš žinau, vienam tokiam žmogui, jis dalyvavo kažkur, paskui 
jam buvo vėžys, tai jo anūkam, - berniukas gimė be lytinių organų. Anūkė gimė, jai 
osteomelitas buvo. Neūžaugos tie vaikai buvo. Ir mirė, ir šitie vaikai mirė, įsivaizduojate, 
ne tik kad išmirė jie visi, bet ir anūkų neliko. Jei liko koks proanūkis, tai ir tas ligonis 
liko. Ta, kur sakiau, Tolkočiovaitė, ta Slavinskienė, kuri nešė šituos ryzus. Tai jos vyras 
mirė tuberkulioze, ji mirė vėžiu, sūnus mirė, tuberkuliozė buvo. Tolkočiovaitei šitaip: 
vieną brolį nušovė, kitas papuolė į kalėjimą, trečias pasikorė. Vis tiek kažkas. Paskui ta 
Tolkočiovaitė apsivedė, ir nepasisekė šeima, jos sūnus nuėjo šunkeliais. Jeigu taip 
ankščiau, kol mano galva gera buvo, dabar aš jau pamiršau daug. Aš turėjau labai gerą 
atmintį. 
Alicija Žukauskaitė: Toj sinagogoj, kur buvo daiktai suvežti, ar jie buvo pačioj sinagogoj, 
ar viduj? 
Nadežda Vlaščenko: Ne, viduj. Kaip ten sinagogos viduj, aš nežinau. Mes iš viso 
neidavom į žydų sinagogą. 
Alicija Žukauskaitė: Kai mėtė daiktus, ar jūs matėt žmones, kurie mėtė? 
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Nadežda Vlaščenko: Aš žinojau, aš mačiau, bet aš dabar nebeprisimenu. Mėtė iš tų 
baltaraiščių, iš tų, kurie dalyvavo visame tame procese. Jie turėjo teisę, jų buvo užrakinta, 
ką jie norėjo, tą tvarkė. Gal ten buvo mūsų viršaitis. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie tuo metu toje sinagogoje buvo su baltais raiščiais? 
Nadežda Vlaščenko: Ne, civiliai buvo apsirengę. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs sakot, baltaraiščiai. Ar jie vaikščiojo po Molėtus su baltais 
raiščiais? 
Nadežda Vlaščenko: Taip, taip. Balti raiščiai, užtai ir vadino baltaraiščiais. Ant rankovės 
užrištas va taip va toks va. O pas kitus paprasta kepurė, o ant kepurės du kaulai ir 
kaukolė. Norėjo save pagražinti. Labiausiai ir tvarkė šitie. 
Alicija Žukauskaitė: Dabar padarykime pertrauką (...). Sakykite, ar buvo tokių žydų, 
kurie buvo pasislėpę nuo šaudymo? 
Nadežda Vlaščenko: Buvo. Žmonės slėpė juos, žinokit. O paskui, kada paslėpta, 
sužinodavo, tai grasindavo tiems žmonėms, kad kartu su žydais sušaudys. Ir žydus 
paimdavo, ir žmones, kurie slėpdavo juos. Matyt, šitiems žmonėms buvo jau sumokėta, 
duota. Kalba, kad jie auksu atsipirkdavo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakot, kad paimdavo žydus. Ir ką darydavo, sušaudydavo? 
Nadežda Vlaščenko: Aš tik žinau, kad viena šeima, motina su dukra buvo kažkur čia 
paslėpta. Jie sužinojo, kad slapstosi kaime pas kažkokį žmogų, kažkas įskundė, jie 
atvažiavo, rado tuos žmones, pasakė šeimininkui... Jie suėmė tuos žydus. Jie dviese buvo, 
tie, kurie šaudė. Ir tada vienas pasakė, jūs bėkite, aš jus paleisiu. Jie bėgo, o kitas nušovė. 
Taip susitarę buvo. Paskui sakė, juos tam nebaigtam griovy užkasė. Aš nemačiau, bet 
Molėtuose labai kalbėjo, sako, ir pasislėpt žmogui nėra kur, vienas kitą skundžia. 
Alicija Žukauskaitė: Tai toj antroj duobėj buvo žydų sušaudytų? 
Nadežda Vlaščenko: Aš sakyčiau, kad ta pora tai tikrai buvo. O prieš tai buvo kas, ar ne, 
aš nežinau. Neužpildė, kalbėjo, kad čia bus rusam. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, tarp tų daiktų, kuriuos mėtė iš sinagogos, ar buvo apatinių 
rūbų? 
Nadežda Vlaščenko: Žinokit, aš tik mačiau paltus ir mačiau per dvi vietas šituos jų 
šventiškus, kuriuos jie užsideda, kai meldžiasi. Daugiau aš nieko nemačiau, nes stovėjau 
ne pirmoje eilėje. Paskui mamai sakau, ką iš jų padarys, tai šventiniai rūbai, nei apsiklot, 
nei užklot, o ėmė žmonės, nešė, kas papuola, tas gerai. 
Alicija Žukauskaitė: Ačiū labai jums už pasakojimą. 
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