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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau, kad prisistatytumėte. Koks jūsų vardas ir 
pavardė? 
Juozas Pugačiauskas: Pugačiauskas Juozas. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metai esate gimęs? 
Juozas Pugačiauskas: 1935. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur? 
Juozas Pugačiauskas: Marcinkonyse. 
Alicija Žukauskaitė: Kai karas prasidėjo, kur jūs gyvenote? 
Juozas Pugačiauskas: Čia, tam name, kur dabar. 
Alicija Žukauskaitė: Marcinkonyse? 
Juozas Pugačiauskas: Taip, visą laiką. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar Marcinkonyse buvo daug žydų? 
Juozas Pugačiauskas: Daug buvo, apie 600. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėte, kas atsitiko su tais žydais, kai prasidėjo karas? 
Juozas Pugačiauskas: Pirmiausia sutikimas buvo toks… namai kaime pakrikę gyveno 
(išsimėtę). Paskiau juos suvarė į getą. O gete pabuvo nežinau kiek laiko, pamiršau, - 
neprisimeni visko, kiek ten buvo, ir iš to geto (prie išėjimo) pastatė ešeloną, vagonus... 
(kosi)... Suvažiavo vokiečių, apsupo tą viską ir varė juos visus į vagoną. Jie nepakluso ir 
pakriko bėgt. Prasidėjo šaudymas. Pradėjo šaudyt, aišku, mes, vaikigaliai buvom nuėję, 
pažiūrėjom, kad pradėjo šaudyt, ir mes tada pabėgom iš tos vietos. Pasitraukėm, kai 
šaudymas prasidėjo. Po kiek laiko (kosi)... 
Alicija Žukauskaitė: Tai tęsiam pokalbį, ką jūs norėjote dar pridėti? 
Juozas Pugačiauskas: Tai šitą, po to šaudymo, kai mes nedideli, nuėjom pasižiūrėt. Na tai 
lavonai gulėjo. Na, tai ir... lavonai... pažiūrėjom. Pradėjo vežiot juos, ten kraut prie tos 
duobės. Pasižiūrėjom ir atsitraukėm. Ką gi ten? Guli visi, lavonų pilna. Ir tada į ešeloną, į 
vagonus jų nepakrovė. Būtų išvežę juos visus, būtų nežudę Marcinkonyse. O paskui po 
visko suvarė Marcinkonių padvadas (vežimus su arkliais) ir vežiojo į duobę ten, prie 
ežero. Juk ten yra kapinės padarytos, gal matėt, ar ne? Ten yra kapinės dabar, aptverta, 
viskas dabar... Ten juos suvertė tranšėjon, paskui apkasė paskiau. Va tokie... 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs buvot prie tos duobės nuėjęs paskui? 
Juozas Pugačiauskas: Prie pat duobės – ne. Na, mums, vaikams, baisu jau. Paskui matėm, 
kaip jų turtą vežiojo, kultūros namuose vežė, vertė viską, - va tokius menkniekius matėm. 
Ir paskui, kai baigėsi tas viskas. Ir dar mačiau, kaip grįžo tie, kurie buvo pabėgę žydai, 
kaip grįžo iš miško. Ir toks buvo atsitikimas. Čia buvo toks kluonas, ir jie parvažiavo visi 
iš to miško su arkliais, kai tarybų valdžia užėjo (karui pasibaigus), kurie liko gyvi, grįžo. 
Tai pas mus užvažiavo, buvo dar toks jų vadas Filinovas, žydų vadas jis buvo. Į nelaisvę 
vokiečių buvo paimtas, paskui iš vokiečių pabėgo, ir jis susijungė su žydais (partizanais 
miškuose), vaikščiojo. O šitą mačiau. Paskui dar galiu vieną istoriją pasakyt. Kai važiavo 
Šolomas į rusų frontą (1944 m.), jie čia dar Marcinkonyse buvo apsigyvenę kažkiek 
šeimų, kurie grįžo (po karo), tai atėjo tie rusų frontavikai (rusų fronto kareiviai), ir 
pradėjo juos šaudyt irgi. Buvo pas mus Marcinkonyse toks atsitikimas. 
Alicija Žukauskaitė: Ką pradėjo šaudyt? 
Juozas Pugačiauskas: Žydus. 
Alicija Žukauskaitė: Kodėl? 
Juozas Pugačiauskas: O ką aš žinau? 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt, kaip šaudė? 
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Juozas Pugačiauskas: O mes bėgiojom šalia stoties, mes čia gyvenom, ir atėjo toks tarpas 
(momentas). Ešelonas sustojo, frontovikus vežė į Vokietiją. Sako, ar yra pas jus žydų? 
Sakom, yra, mes, kaip vaikai, nieko nepagalvojom. Tai girdim, nuėjo dviese, su 
automatais, ir pradėjo juos ten šaudyt. Pradėjo šaudyt, mes vėl pabėgom. Pakui tas 
ešelonas išvažiavo, ir viskas. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jie juos šaudė namuose? 
Juozas Pugačiauskas: Pirkioj (name). Du ar tris nušovė. Žinau, moterį vieną, vyrą, - 
daugiau neprisimenu, visko taip neprisiminsi. Kai kurie paskui čia gyveno, kai kurie buvo 
išvažiavę į Gardiną. Vienas buvo Abromėlis... Daugiausia buvo grįžusių šeimų Abraomų 
ir Abromėlių. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, karo metais be to šaudymo prie geležinkelio stoties, ar esate 
matęs dar kokių epizodų, kada būtų nušautas vienas ar kitas žmogus, ar šiaip kokių 
atsitikimų? 
Juozas Pugačiauskas: Ne, tik tą epizodą galiu pasakyt. Aš dar nedidelis, karves (ganiau)... 
Jau po viso to ganom karves. Vedasi vokietis žydą, nedidelį. Čia yra toks upelis nedidelis, 
į tą upelį vedasi, ir girdim – šūviai. Nusivedė ir nušovė tą žydelį. Gal kokių aštuonių, 
septynių metų. 
Alicija Žukauskaitė: Berniuką? 
Juozas Pugačiauskas: Berniuką vedė, vienas ant vieno vedėsi. Nu, mes nebuvom 
(nematėm), bet šūviai girdėjosi. O paskui matėm užkastą. Ką čia daugiau jums 
(papasakoti)? 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, prašau, kas saugojo getą? 
Juozas Pugačiauskas: Niekas. Man atrodo, kad nesaugojo. Ten buvo tvora iš lentų tokia. 
Kaip šiandien prisimenu, tvora buvo aptverta aplink. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jūs matėt, kaip jie buvo vedami iš geto į vagoną? 
Juozas Pugačiauskas: Matėm.  
Alicija Žukauskaitė: Papasakokite, ką jūs matėt. 
Juozas Pugačiauskas: Na ką, buvo (žydai) suvaryti iš visų namų, apstojo (apsupo) 
vokiečiai aplinkui visur, ir juos varė. Nuvarė į gelžkelį, jie (žydai) pažiūrėjo, kad į 
vagonus, ir pradėjo krikt, bėgt. Ir pradėjo šaudyti. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie buvo su daiktais? 
Juozas Pugačiauskas: Ryšuliukus kažkokius turėjo. Žinot, tiksliai viską prisiminti 
negaliu... 
Alicija Žukauskaitė: O vokiečiai su kokiom uniformom buvo? Kokios spalvos? 
Juozas Pugačiauskas: Na, tokios žalsvos biškį (truputį). Stačios kepurės karininkų. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur tie vokiečiai atsirado? 
Juozas Pugačiauskas: Na, tai kai išvijo rusus, tai jie čia iš karto... 
Alicija Žukauskaitė: Suprantu, bet konkrečiai tą dieną? 
Juozas Pugačiauskas: Buvo Marcinkonyse jų daug. Parubėžė (pasienis) čia skaitėsi. Daug 
namų buvo jų užimta. Ir buvo atvažiavusi kariuomenė. 
Alicija Žukauskaitė: Vokiečiai apsupo, o ar lietuvių ten buvo? 
Juozas Pugačiauskas: O žinote... meluot aš nei taip, nei taip negaliu, užtat, kad mes tada 
dar vaikai, negaliu pasakyt. Ar ten buvo lietuvių, ar nebuvo, negaliu pasakyt. Žinot, ten 
baisu buvo, baisu. 
Alicija Žukauskaitė: O kai jie pradėjo šaudyti, ar jie į tuos bėgančius, ar į visus šaudė? 
Juozas Pugačiauskas: Jau tada šienavo visus. Ir kas bėgo, kuris išbėgo, kuris neišbėgo. 
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Alicija Žukauskaitė: Jūs juk šiek tiek pažinojote miestelio žydus, ar ne? 
Juozas Pugačiauskas: Pažinojau. 
Alicija Žukauskaitė: Kai jūs vaikščiojote tarp tų lavonų, ar jūs pažystamus matėte? 
Juozas Pugačiauskas: Na, tai jau arti taip nėjom, iš tolo, vis tiek vaikas... Matėm, kartu 
bėgiojom, kol jie dar nebuvo suvaryti į getą, susitikdavome gatvėse. O žinokit, kad 
lietuvių buvo tik šešios šeimos prie stoties, o žydai jau kaime buvo pasistatę namus, o čia 
daug labai... 
Alicija Žukauskaitė: Matėt pažystamus draugus kokius? 
Juozas Pugačiauskas: Matėm... Čia buvo sinagoga, mes nueidavom, vaikai, pažiūrėt. Dar 
aš kaip šiandien prisimenu, užeinam, - tai vien tik žydai, žydelkų nė vienos nebūdavo. Ir 
jie... Kaip pas mus yra rožančiai, tai pas juos kažkokie diržai. Ir sinagogos vidury stovi 
stulpas, ir tie žydai aplink tą sinagogą eina ir tais diržais va šitaip suka. Kaip šiandien 
prisimenu šitą reikalą. Ir dar mes žiūrėjo, iš kokios plonos odelukės (odytės) padaryta. 
Alicija Žukauskaitė: Ar matėte, kaip žmonės daiktus dalinosi? 
Juozas Pugačiauskas: Tai ėmė, kas buvo biedni (neturtingi) labai, tai tiems žmonėms 
dalino. Matote, kaip buvo, iš karto jie galvojo (numatė) ir daug savo turto buvo pas 
žmones palikę. Gal paskui pasiėmė, kurie grįžo ir žinojo, kur. O tuos turtus paskui 
išdalino, kai suvežė (į kultūros namus). 
Alicija Žukauskaitė: O buvot nuėjęs į tuos kultūros namus? 
Juozas Pugačiauskas: Tai praeidinėjom (ėjom pro šalį). Aš mačiau, kaip vežė tas visokias 
pa... (pagalves), visokias šmutkes (daiktus). Nu, ką daugiau jums?.. Kaip šaudė, buvau 
nuėjęs, ir paskui buvom nuėję. Dar už kiek laiko nuėjom, vaikai, pažiūrėt, kai buvo 
užkasti, tai ten net žemė kilnojosi, koks judesys buvo. Buvom pažiūrėt. 
Alicija Žukauskaitė: Kraujas bėgo iš duobės? 
Juozas Pugačiauskas: Tada padvadom (vežimais) juos vežė ir griovin vertė. 
Alicija Žukauskaitė: O kas iškasė tą duobę? 
Juozas Pugačiauskas: Man atrodo, kad patys žydai išsikasė. Man taip (atrodo), kad užvarė 
juos pačius. Vis tiek kažkas ruošė. Kaip kiti pasakojo, man atrodo, kad patys žydai 
iškasė... tą tranšėją. 
Alicija Žukauskaitė: Kokio ilgio maždaug ta tranšėja buvo? 
Juozas Pugačiauskas: Na, ilgio?.. Ar jos dvi, tiksliai neprisimenu. (Ilgis) tai kaip nuo 
mano virtuvėlės iki jūsų mašinos. Ten giliai, ten vieną ant kito vertė. 
Alicija Žukauskaitė: Bet kai vertė, jūs nebuvote prie tos duobės? 
Juozas Pugačiauskas: Ne, ne, jau paskiau biškį. Žinot, mama neleido. Mama sako, 
vaikeliai, jums paskui akyse stovės viskas. Kai vežė, mačiau. Ten prie gelžkelio tai buvo 
net klanai kraujų, kaip šiandien prisimenu. Na, ko daugiau norėtumėte? Paskui atsigaunu 
(atmintis), kai manęs paklausia. Žinot, vaikai, vis tiek tokios pomėtės (atminties) nebuvo, 
bet daug ką prisimenu. Neblogi buvo žmonės žydeliai, marcinkoniškiai. Duodavo 
žmonėms uždirbt. 
Alicija Žukauskaitė: Aš norėjau patikslinti. Grįžkim į tą epizodą, kai jūsų paklausė, 
vaikų, ar yra dar čia žydų. Jūs sakėt, kad tai buvo kažkokia kariuomenė. 
Juozas Pugačiauskas: Kai ešelonas atvažiavo frontovikų, rusų. 
Alicija Žukauskaitė: Čia buvo rusų kariuomenė? 
Juozas Pugačiauskas: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Iš kur jūs žinot, kad ji buvo rusų? 
Juozas Pugačiauskas: Tai ką, ar mes nepažinom rusų. 
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Alicija Žukauskaitė: Tai tas ešelonas važiavo iš kur į kur? 
Juozas Pugačiauskas: Iš Rusijos į Vokietiją, į frontą vežė juos. 
Alicija Žukauskaitė: Kokios jų buvo uniformos? 
Juozas Pugačiauskas: Nu kokios (juokiasi)? Su abmotkėm (autais). Dar prisimenu, tokios 
kepurės buvo su stulpeliais viršuje (taip vadinamos „budionovkės“). Ir stovėjo tas 
ešelonas, sustojo.  
Alicija Žukauskaitė: Tuo momentu Marcinkonyse ar buvo pargrįžus sovietų valdžia ar 
dar nebuvo? 
Juozas Pugačiauskas: Buvo, buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai keliese jie išėjo iš to vagono? 
Juozas Pugačiauskas: Dviese, su ginklais, su automatais. Vienam gale buvo pačta 
(paštas), o kitam (miestelio) gale jie (žydai) gyveno. Jie nuėjo ir pradėjo ten šaudyt juos. 
Šitaip buvo tiksliai. 
Alicija Žukauskaitė: Kokius ginklus jie turėjo? 
Juozas Pugačiauskas: Automatai. 
Alicija Žukauskaitė: O kokia kalba jie jūsų klausė? Rusiškai? 
Juozas Pugačiauskas: Rusiškai. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs supratot rusiškai? 
Juozas Pugačiauskas: Matot, aš mokėjau lenkiškai, o toji kalba sutinka (atitinka)... biškutį 
tik skirtumas buvo. Klausia, „jevreji estj“ (yra žydai), sakom, „tam živiot para“ (ten 
gyvena keletas). Sako, „nu, mi im pokazhem“ (mes jiems parodysim). Tai matot, ne vien 
vokiečiai, bet ir rusai. Tas tai buvo. 
 
 
  

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.




