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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau paprašyt, kad jūs prisistatytumėt. Koks jūsų vadas ir 
pavardė? 
Ieva Počiauskienė: Jūs in mane (su manim) kalbat? 
Alicija Žukauskaitė: Taip, taip, aš jums sakau. Koks jūsų vardas ir pavardė? 
Ieva Počiauskienė: Vardas – Ieva, pavardė – Bernatavičiūtė. 
Alicija Žukauskaitė: O pagal vyrą kokia (pavardė)? 
Ieva Počiauskienė: O Počiauskienė – po (pagal) vyro pavardė. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais gimusi? 
Ieva Počiauskienė: Vienuoliktais (1911 m.). 
Alicija Žukauskaitė: O kur? Kur gimėt? 
Ieva Počiauskienė: Marcinkonyse. 
Alicija Žukauskaitė: Ir visą gyvenimą gyvenot Marcinkonyse? 
Ieva Počiauskienė: Ir gimiau Marcinkonyse, ir visą gyvenimą išgyvenau. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar Marcinkonyse prieš karą buvo daug žydų? 
Ieva Počiauskienė: Daug. 
Alicija Žukauskaitė: O, sakykit, ar matėt, kas su jais atsitiko, kai atėjo vokiečiai? Kai 
vokiečiai atėjo, kas su žydais atsitiko? 
Ieva Počiauskienė: Pirmiausia suvarė getan (į getą). Padarė getą, iškėlė iš jų namų, suvarė 
kampelin ten už gelžkelio. Žmonės gyveno, namelį pasistatę, tai ten suvarė visus [žydus] ir 
geležiniais, šipiniais dratais (= spygliuotomis vielomis, svetimybė) aptvėrė daržą jiems tą, 
[kad] tie visi žmonės būtų [ten]. O paskiau šaudė, kai pagyveno kiek - nežinau, nepasakysiu, 
kiek gyveno dar už vokiečio (vokiečiams užėjus) jie. Uždėjo ant pečių lopinius tokius –  
,,Jude’’ (= žydas, vokiškai) parašyta – ir ant pečių prisiuvo, ir kiekvienas žydas nešiojo tą 
lopinį. O vėliau sušaudė. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit… 
Ieva Počiauskienė: O daugelis per tuos ir šipinius dratus pabėginėjo ir išsislėpė po miškus… 
Mes, vat, žinom – Čepkeliai - tai ten [pabėgę žydai] pasidarė barakus balose ir žiemavojo 
(žiemojo, gyveno žiemos metu) jie tenai, ir iš ten parėjo, kai užėjo rusai, iš tų barakų. Ten 
vokiečiai jau nėjo tose balose (į tas balas), klampios jos. 
Alicija Žukauskaitė: Na, taip. Sakykit, prašau, ar tą getą saugojo kas nors? Ar saugojo getą? 
Ar apsauga buvo prie geto? Apsauga? 
Ieva Počiauskienė: Apsauga? Ne, kiekvieną dieną - ne (nebuvo), paskiau jau… [o pradžioj] 
nebuvo. Norėjo ir išėjo (kas norėjo, galėjo išeiti)… 
Alicija Žukauskaitė: Aišku. O sakykit, ar jūs pati savo akimis matėt, kaip juos surinko į tą 
getą? Kaip juos suvarė į getą, ar matėt? 
Ieva Počiauskienė: Matėm. Daktaras tokis (toks) buvo labai geras. O aš sirgau, instų liga 
sirgau. Tai jis mane gydė. Tai aš jam ir obuolius nešiau, ir svietą nešiau getan.  Iš miško 
[pusės] užeinu, neinu per vartus, iš miško užeinu ir per dratus padavinėjau. 
Alicija Žukauskaitė: Aišku. O sakykit, kai juos varė į tuos vagonus, ar matėt, kaip varė į 
vagoną, kai šaudyt pradėjo? 
Ieva Počiauskienė: Pastatė vagoną. Kai juos pradėjo varyt į vagoną, tai jie pradėjo bėginėt 
tada. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt, kaip jie bėgo, kaip šaudė, matėt šitą? 
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Ieva Počiauskienė: Matėm, kodėl ne – kas čia? – va, ant stoties (čia netoli iki stoties – gerai 
matėsi)… 
Alicija Žukauskaitė: O sakykit, kas šaudė? Kaip jūs matėt? Kas šaudė? 
Ieva Počiauskienė: Vokiečiai šaudė, ir lietuviai buvo tokie, pora. 
Alicija Žukauskaitė: Gal tų lietuvių pavardes prisimenat? 
Ieva Počiauskienė: Vieną prisimenu – Labonas. 
Alicija Žukauskaitė: Aha. O kitą? 
Ieva Počiauskienė: Kito neprisimenu, bet tas – mažai, tik tas (Labonas) dalyvavo, o tas 
nešaudė, kitas, tik tas vienas, Labonas buvo (šaudė).  
Alicija Žukauskaitė: O sakykit, ar tuos barakus matėt, kur jie baloj (pelkėj) buvo pasislėpę? 
Ar buvot nuėjusi ten, į balą, prie tų barakų? 
Ieva Počiauskienė: Buvom nuėję. Paskui tenai mes šieną pjovėm. Buvom nuėję, matėm – dar 
iš beržų ten buvo ląstelės (pastogės/pašiūrės) pasidaryta. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs ten buvot nuėjusi, dar kai karas buvo, kai vokiečiai buvo, ar jau po 
karo?  
Ieva Počiauskienė: Po karo. 
Alicija Žukauskaitė: Po karo tiktai, taip?  
Ieva Počiauskienė: Ne! Karas dar ėjo, ale, bet jau buvo rusai [sugrįžę]. 
Alicija Žukauskaitė: A, supratau. O sakykit, prašau, kas atsitiko su žydų daiktais? 
Ieva Počiauskienė: Nu, žmonės išnešiojo. Buvo žydų daiktai sudėta (sudėti) prie kultūros 
namų, o rūbai, visos paduškos (= pagalvės, svetimybė), viskas tai buvo sustatyta, sudėta 
vidury. Tai paskui, paskui jau, kai iššaudė, gal už kokių poros savaičių, jau vokiečiai padėjo 
kortelę, pakorė kortelę (pakabino skelbimą)  prie apylinkės, katrą (kurią) dieną jau dalins tuos 
daiktus.  Puodai buvo sunešti. Tai ir puodus nešė, ir rūbus. Aš jau nepyniau nei pirštuko (nė 
pirštu neprisiliečiau), navet ( = net/netgi, iš lenkų k. žodžio nawet) nepriėjau nei kultūros 
namų - aptverta dar tvora buvo – tai navet... Prie kultūros namų tvoros buvau nuėjus, stovėjau 
ir aš ir žiūrėjau, stebėjau tuos žmones. O prie šito pirmo namo nuo mūsų tai buvo  
Waldmeister, urėdas, vat, žinau čia vokiečių miškų ūkio [pastatas]. Tai ji buvo, prigulėjo 
(priklausė) Raudonajam Kryžiui... ale (= bet, lenkiškai) toji moteriškė, vokietė, lietuviškai 
suprato ir pasakydavo. Tai dar ji in mane (man) šitaip sako: ,,Ale ką, - sako, – junge (= 
berniukas, jaunimas) nešios?..‘‘ Viską iškyšojo (ištampė, išsinešiojo), nu, ką darysi... Jeigu 
būt (būtų) žmonės protingi, tai būt nepaėmę nei vieno brizgučio (skiautės, skarmalo). Ale, 
bet... buvo žmonių, kad navet neskaitė (nemanė) [kad taip daryti nedera]... 
Alicija Žukauskaitė: O sakykit, ponia Ieva, ar jūs matėte prie stoties, kai šaudė, jūs matėte, 
kaip žmones nušovė? Negyvus žmones matėt? 
Ieva Počiauskienė: Mačiau, kur (kai kurie) bėgo, ir vokiečiai šaudė.  
Alicija Žukauskaitė: O gulinčius negyvus žmones stotyje matėt, pačioj stoty?  
Ieva Počiauskienė: Oi, mačiau!.. Ir vaikus, vaikučius... vieną vaikutį tokio dydžio, ūgio tokio 
bus... taip paguldytas buvo gražiai, nušautas gulėjo taip, va, auštielninkas... Mačiau. 
Alicija Žukauskaitė: O kas paskui su tais nušautais žmonėm?.. Kas juos paskui palaidojo? 
Ieva Počiauskienė: Užvarė (suvarė) žmones. Mano vyras tai bijojo, kad neužvarytų, tai 
pasislėpė namuose, pasislėpęs buvo, neišėjo niekur. Kur nuėjai - nustvėrė žmogų, ir viskas. O 
jeigu  - ne (neisi), tai ir tau taip bus (būsi sušaudytas), sako, jeigu neisi laidot. Užvarė (suvarė 
žmones) jie, sumetė [nušautuosius] ir užkasė. Žemė judėjo! Paskui, kai užkasė juos, toj eilėj 
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kad pridėjo (priguldė) žmonių!.. Tai aš nuėjau paskui jau pažiūrėt, tai prosto (= tiesiog, 
rusiškai) žemė judėjo nuo kraujo tų žmonių. Baisu!.. Baisu man ir pagalvot... 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėte tuos vežimus, kuriais vežė tuos žmones į tą duobę? 
Ieva Počiauskienė: Kad jie tenai, tie, katrie bėgo, tai nubėgo... vijosi... paskui užvarė 
žmones... slėpėsi pas žmones... kas nenorėjo [slėpt]... kur nustvėrė [pabėgusius]... 
Alicija Žukauskaitė: Aš suprantu. Bet jūs pati savo akim ar matėt, kaip vežė iš tos stoties į tą 
duobę? 
Ieva Počiauskienė: Matėm. Matėm ir nušautus... Vaikučio to ten apgailėjau ir palikau – nu, ką 
aš? – jėgų neturiu paimt palaidoti. Tai paskui vaikščiojo ir paskui paslėpė, ir pakasė... 
Alicija Žukauskaitė: Ponia Ieva, aš dar vieno dalyko norėčiau jūsų paklausti. Pabandykit 
prisiminti. Vat, kai prasidėjo karas, pačioj karo pradžioj, ar buvo kokia nors propaganda prieš 
žydus: kur nors kas nors parašyta ar nupaišyta, ar kas nors – ar buvo tokia propaganda 
Marcinkonyse?  
Ieva Počiauskienė: Ne. Iš pradžių, kai tik prasidėjo karas, nebuvo jokios propagandos. Paskui 
jau, pabuvus kiek laiko - neprisiminsiu, kiek laiko pabuvo vokiečiai – jau tada pradėjo... 
pasakė, kad suvarysime mes jus (žydus) getan. O iš karto – ne, kaip tik užėjo [vokiečiai], tai 
nebuvo jokios [propagandos], kad būtų tuo kartu... Dar kiek ten pabuvo, nežinau, 
neprisimenu... 
Alicija Žukauskaitė: O, sakykit, gal buvo kokių nors plakatų, pavyzdžiui, na, ar ant sienų 
išklijuota kokių nors sklebimų, kad, vat, žydai blogi, ar?.. 
Ieva Počiauskienė: Ne, nieko nebuvo. Visi gailėjo, visi tiktai... žmonės, lietuviai paprasti... 
Propaganda kalbėjo, kad šaudo... Ojegi!.. Baisu… Apgailėjo labai visi, visi, visi… kad sako, 
varys, sako, getan žydus. Paskui... visi, visi apgailėjo. Bet buvo tokių, kad ir rūbus ėmė... Dar 
- prie kultūros namų medeliai buvo maži. Tai tie buvo žydų ... raištukai (religinė atributika), 
buvo apkarta (apkabinėta) ant šakelių, ant šakelių apkabyta, apkabyta (apkabinta)... Aš einu 
pro kultūros namus tuos - ten takas ėjo - o jis renka, vaikšto ir renka tas... Sakau: ,,Žmogau, 
kam tu imi šituos raištukus?‘‘ - ,,Tai bus arklio pavadai‘‘. Sakau: ,,Tu ant arklio neužraišysi 
(neužriši),‘‘ - sakau. Sakau: ,,Čiagi žydų poteriai‘‘.  Sakau: ,,Žydai, kai meldžiasi, tai,‘‘ - 
sakau - ,,šitais raišteliais...‘‘. Ne raišteliai, bet dirželiai tokie ploni... Sakau: ,,Čiagi žydų 
poteriai,‘‘ - sakau. ,,Žydai, kai meldžiasi,‘‘ – sakau - ,, jie ant rankų vyniojasi‘‘. Aš, būdavo, 
nueinu, kai buvo žydų bažnyčia, tenai.  Tai jie jau duoda šliūbą (= šventina santuokos 
sakramentą, liaudiškai)... Vidury bažnyčios  - stulpas, ir ten ... (?)buvo padaryta. Tai aplinkui 
… (?). Tai, kai duoda šliūbą - tai mes jau žinom, kad Rajka ar ten Kajkė, jų veselė (= 
vestuvės) bus, tai bus šliūbas - einam žiūrėt, kaip žydai šliūbą duoda: vaikščioja aplink ir 
žiedus maino, ir viską. Eik ir būk ten, žydų škaloj (= maldos namuose), tiktai nesijuok! Jei 
juoksies iš jų darbo, kai jie duoda [šliūbą] ar vinčiavoja (=sutuokia), ar ten ,,krikština‘‘ 
(,,krikštija‘‘), tai jau tada išprašys [iš škalos]. O kad – ne (nesijuoki), tai būk, kiek nori, kad ir 
visą laiką - tavęs niekas neliečia. 
Alicija Žukauskaitė: Aš dar norėjau paklaust apie tuos raištukus. Kas buvo tas žmogus, kuris 
ėmė tuos raištukus tam arkliui? Kas tas žmogus buvo? 
Ieva Počiauskienė: Gaspadorius (= ponas/ūkininkas, liaudiškai) buvo iš pašalių (iš šalies/iš 
toliau), aš nepažinau to žmogaus, iš kur jisai (jis) buvo atvažiavęs į Marcinkonis. Tai jis rado 
prikabintus tuos raištukus, tai jis sau ir ima. Ir vėl atgal sukabino. 
Alicija Žukauskaitė: Atgal sukabino, nepaėmė? 
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Ieva Počiauskienė: Nepaėmė, atgal [sukabino], kai pasakiau, sakau ,,čiagi žydų‘‘, kai 
pasakiau, tai tas žmogus... Iš kur jis? - navet nežinau, iš kokio kaimo – aš jo nepažinau visai. 
Alicija Žukauskaitė: O kodėl šitie raištukai buvo ant medžio sukabinti? 
Ieva Počiauskienė: Pakabinti ant šakų ir... Tos raištelės (raišteliai), jos ilgos, va, šitokio, va, 
ilgio buvo, ir pakabintos ant medžio šakelių. Žmonės nežinojo, žmogus nežinojo. ,,Matai?..‘‘ 
– sako.  
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