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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte. Koks jūsų vardas 
ir pavardė? 
Pranas Miškinis: Miškinis Pranas. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais esate gimęs? 
Pranas Miškinis: 1931. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur? 
Pranas Miškinis: Marcinkonyse. 
Alicija Žukauskaitė: Kur jūs gyvenote prieš karą ir karo metu? 
Pranas Miškinis: Kaime (taip vadinama Marcinkonių dalis). 
Alicija Žukauskaitė: Kur tas kaimas, netoli Marcinkonių? 
Pranas Miškinis: Ne, ne, ne, Kaimas, tai jau skaitomės stotis, mes Kaime gyvenom. 
Kokie du kilometrai nuo čia. Kaimas didelis buvo. Nebus dviejų kilometrų. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar prieš karą Marcinkonyse buvo daug žydų? 
Pranas Miškinis: Daug. Ten parašyta – 500 suvirš sušaudyta. Tiek nesušaudė, tiek 
nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jūs matėt, kas atsitiko su tais žydais, kai prasidėjo karas? 
Pranas Miškinis: Aš avis ganiau, kai juos į getą vežė. Vokiečiai ėmė rūbus, kas likę, jie 
išbėginėjo. O iš karto nušovė 120 žydų šitoj vietoj. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip nušovė. 
Pranas Miškinis: Ne.  
Alicija Žukauskaitė: O šūvius girdėjot? 
Pranas Miškinis: Girdėjom, mes Kaime gyvenom. Avis ganėm, tai aš mačiau, kaip Renę 
nušovė ir tokį žydą, ryžikas (rudaplaukis) buvo, pavardės nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Ryžikas tai rudaplaukis, taip? 
Pranas Miškinis: Jo. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs girdėjot, kaip šaudė tą šimtą žydų, kokie tai buvo šūviai? Ar tai 
buvo pavieniai šūviai ar serijomis? 
Pranas Miškinis: Serijomis, bet ir pavienių buvo. Visaip buvo. Girdėt buvo, puikiai girdėt 
buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai juos nušovė prie geležinkelio stoties? 
Pranas Miškinis: Pastatė vagonus žydams, ir būtų išvežę, nė vienas nebūtų pabėgęs. Kai 
jiems liepė eit į vagonus, tai bėgo kas kur. Ką nušovė, ką nenušovė, bet jų tiek nenušovė, 
kiek čia parašyta. 
Alicija Žukauskaitė: O kas juos paskui užkasė? 
Pranas Miškinis: Ten kapinės yra. Vežė vežimais. Mano kaimynas toks Grigas vežė 
vežimu, nu, ir vertė duobėn. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs matėt tą vežimą, kaip vežė, matėt? 
Pranas Miškinis: Tik kruvinų mačiau. Vokiečiai neklausė, ar tu nori, ar nenori, nučiupo 
tave ir važiuok. O gal vokiečiai nenorėjo važiuot? Nu, vat, taip ir buvo. Čia buvo toks 
Labūnas, žydus šaudė labai, lietuvis. Tai jis šaudė žydus. Tai jis sakė, jeigu aš nenušaunu, 
tai pusryčių negaliu valgyti. Tai vokiečiai jį ir patys nušovė. 
Alicija Žukauskaitė: Už ką? 
Pranas Miškinis: Ai, ten buvo toks balius pas Liseckų (?), nu, ir šitas, jis sargyboj stovėjo. 
O tie žandūrai (žendūrai, žandarai?) baliavojo. Atėjo ir šnapsą išvertė. Nu, ir vokiečiai 
pasakė, tu mus atsiminsi. Ir nusivedė tokį Miškinį ir Labūną. 
Alicija Žukauskaitė: Ar matėt kokį nors atvejį, kada Labūnas šaudė žydus? 
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Pranas Miškinis: Tiktai du žydus mačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Labūnas kai šovė? 
Pranas Miškinis: Aha. 
Alicija Žukauskaitė: Papasakokit, kas tai buvo. (?..) 
Pranas Miškinis: Renę? Mačiau, kaip atvažiavo gudai (baltarusiai) ir pridavė. Ir jis varėsi 
su tokiu patronu (ginklu). Tai mes avis ganėm. Tai mačiau, kaip dukart šovė galvon. 
Alicija Žukauskaitė: Renei? 
Pranas Miškinis: Renei tai tas Labūnas. Vieną kartą šovė galvon, ji nukrito, ir kitą kartą. 
Ir šoko, žinai, kaip palaidinės moterų yra, ieškojo, mislijo (galvojo), aukso ras. O žydai 
buvo bagoti Marcinkonyse. Visi užsiėmė medžio supirkimu, krautuvės žydų buvo visos, 
tai va ir ieškojo aukso. 
Alicija Žukauskaitė: Tas Labūnas ieškojo? 
Pranas Miškinis: Aš pats mačiau šitą. 
Alicija Žukauskaitė: Ir rado? 
Pranas Miškinis: Ne, ne, ne. Kur ten, ją atvežė gudai, gudai jau buvo išgraboję (pagrobę). 
Tik Marcinkonyse pridavė. 16 kilometrų, ir Belorusija. 
Alicija Žukauskaitė: O kokie gudai ją atvežė, aš niekaip negaliu suprasti? 
Pranas Miškinis: Nu, belarusai. 
Alicija Žukauskaitė: Baltarusiai? Paprasčiausi žmonės? 
Pranas Miškinis: Žmonės. Atvežė vežimais. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jie tą Renę atvežė į Marcinkonis? 
Pranas Miškinis: Čia buvo getas, aptverta buvo. O mes avis ganėm. Tai jis šituo mano 
patvoriu, ir ji nušauta. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jis ją varė į getą ar kur jis ją varė? 
Pranas Miškinis: Teismo nebuvo gi tada. Atvežė žydes, ir viskas. 
Alicija Žukauskaitė: Supratau. O tas įvykis buvo, kai dar getas buvo ar kai jau geto 
nebebuvo, tą Renę kai nušovė? Buvo po to, kai visus iššaudė, ar prieš tai? 
Pranas Miškinis: Po to jau atvežė. Kur randa žydų, tai atveža. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ji buvo iš tų pabėgusių? 
Pranas Miškinis: Pabėgusių. 
Alicija Žukauskaitė: O dabar papasakokit apie tą ryžiką, kaip jūs sakot. 
Pranas Miškinis: Ryžikas, mes avis ganėm su seniūno sūnumi... A, ryžikas? Buvo 
išeinamojon (į lauko tualetą) įkritęs. Visas šlapias, iš išvietės ištraukė jį, ton vieton ir 
nušovė Labūnas ir dar kitas lietuvis, jau jų nė vieno nėra. (?..) Tas sako, duok, ir aš 
šausiu. Tas Labūnas davė šautuvą ir tas dar kartą šovė. Jurelevičius, lietuvis. 
Alicija Žukauskaitė: Jurelevičius? Tai jis kartu su Labūnu tarnavo? 
Pranas Miškinis: Jis buvo policininkas, dirbo jis. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip surado tą ryžiką? 
Pranas Miškinis: Šito nežinau, tik aš mačiau – išlipk. Davė jam į užpakalį. 
Alicija Žukauskaitė: Jis pats išlipo ar jį ištraukė? 
Pranas Miškinis: Išlipo, išsikapstė, visas šlapias, aplipęs. Tai va, tokie (reikalai)... O vieną 
žydą šaudė, kur miškų ūkio direktorius gyvena. Tai toks Pelkauskas, lenkas buvo. Tai jis 
kad šovė, suplėšė visą galvą, tas vaikelis... (?..) Beladonas (žydšaudys) dar buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip Pelkauskas šaudė? 
Pranas Miškinis: Ne, tik pasakojo. 
Alicija Žukauskaitė: Kokias dar pavardes prisimenate tų vietinių policininkų? 
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Pranas Miškinis: Miškinis buvo, iš mūsų giminės, žydų nešaudė, jis komisarus saugojo. 
Miškinis ir... Naujamiesty gyvena... šitas... Malevičius. Jis kalėjime gal tris metus sėdėjo. 
Jie buvo komisarų sargybiniai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar šitas Labūnas ir Pelkauskas buvo su uniformom? 
Pranas Miškinis: Ne, ne, paprastai. Gal duodavo kokius rūbus, aš nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar turėjo ant savęs kokius išskirtinius ženklus? 
Pranas Miškinis: Ne, ne. 
Alicija Žukauskaitė: Vaikščiodavo ginkluoti? 
Pranas Miškinis: Su šautuvais. Bet va, šitoj pirkioj (rodo) nušovė penkis ar septynis 
žydus. Padvale (rūsyje) rado. Bet jie ten negyveno. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs matėt, kaip nušovė? 
Pranas Miškinis: Ne, tik pasakojo. 
Alicija Žukauskaitė: O ką pasakojo? 
Pranas Miškinis: Pasakojo, kad tokiam Otai, jis buvo vokietis-lietuvis, jis žandarmerijoj 
tarnavo, tai jam, kai liepė šaut, aš šitą tik girdėjau, aš nematęs, tai jis atstatė pistoletą ir 
nusigręžė, negalėjo žiūrėt. Lietuvis, Ota, jis lietuvišką himną graino (grojo) ant armoškės 
(armonikėlės) mažiukės. Lūpinės armoškės. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jis negalėjo šaut? 
Pranas Miškinis: Nenorėjo gal. Ale įsakymas buvo duotas. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip tuos žydus nužudė, kur pas kaimynus buvo? Kaip ten buvo? 
Pranas Miškinis: Jau getas buvo. Ir padvale rado žydus, aš nežinau, penkis... Jie 
(vokiečiai) bombą metė. O, būčiau sumelavęs. Bombą metė, kiek užmušė, o viena 
žydelka liko gyva. Ir tada ištraukė. Dar toks mano kaimynas panevaliu (tarnu?) dirbo, tai 
liepė į lipt padvalan, pažiūrėt. Vokiečiai nelipo. Rado žydelką. Tas Ota nušovė, vokietis, 
lietuvis-vokietis. 
Alicija Žukauskaitė: Otas? 
Pranas Miškinis: Ota pavardė buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai aš nesupratau, tą žydę Otas nušovė? 
Pranas Miškinis: Ota, Ota. Dar jis nusigręžė. 
Alicija Žukauskaitė: O, sakykit, kas atsitiko su žydų daiktais? 
Pranas Miškinis: Vežė, kur yra kultūros namai. Vežė vežimais, ir mano tėvas vežė. 
Važiavo ne savanoriai, užvaryta buvo, vokiečiai ateina, įsako. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt, kaip vežė su vežimais? 
Pranas Miškinis: Mačiau.  
Alicija Žukauskaitė: Daug vežimų buvo? 
Pranas Miškinis: Daug. Aš neskaičiavau. Mano tėvas irgi vežė. Prikrauna. Žydai 
pasiturinčiai gyveno. Prikrauna ir vežė, kultūros namuose vertė daiktus tuos. 
Alicija Žukauskaitė: Kultūros namuose jūs matėt? 
Pranas Miškinis: Mačiau. Bet mes nesinaudojom jais. Paskiau dalino vokiečiai. Kur 
geresnius, buvo kam paimt. Seniūnai ar ten kas kitas paėmė. Likusieji, kurie menki 
daiktai, dalino visiems, mano tėvas neėmė, nes jis šituo britkijosi (bjaurėjosi). 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kokie ten buvo daiktai? 
Pranas Miškinis: Žmogaus daiktai. Kiek kas turėjo kokių daiktų. Kai juos iššaudė, likę 
išbėginėjo, tai tuos daiktus ėmė iš geto ir vežė į kultūros namus. 
Alicija Žukauskaitė: Rūbai ten buvo?.. 
Pranas Miškinis: Rūbai, bliūdai, viską vežė. Va taip, kiek atsimenu. 
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