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Alicija Žukauskaitė: Labą dieną. 
Vytautas Gudaitis: Labą dieną. 
Alicija Žukauskaitė: Norėjau jums padėkoti, kad susitikote su mumis. Sakykit, koks jūsų 
vardas ir pavardė? 
Vytautas Gudaitis: Gudaitis Vytautas.  
Alicija Žukauskaitė: O kokiais metais jūs esate gimęs? 
Vytautas Gudaitis: 1931. 
Alicija Žukauskaitė: O kur esate gimęs,kokioj vietoj? 
Vytautas Gudaitis: Klydžionyse, šitam kaime. 
Alicija Žukauskaitė: Šitam kaime? 
Vytautas Gudaitis: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Ir šitam kaime gyvenote visą laiką? 
Vytautas Gudaitis: Visą laiką. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, o Klydžionyse ar buvo žydų prieš karą? 
Vytautas Gudaitis: Du kaime gyveno. Toks Donskis gyveno, paskui jie išsikraustė į 
miestą, į Butrimonis. 
Alicija Žukauskaitė: O Butrimonyse ar daug žydų buvo? 
Vytautas Gudaitis: Daug, daug. Visas miestelis žydų buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kas su jais atsitiko, kai karas prasidėjo? 
Vytautas Gudaitis: Šaudė juos... kai vokietis užėjo. Vokietis čia viską darė. 
Alicija Žukauskaitė: Ką jums pačiam yra tekę matyt iš to, kas su jais atsitiko? 
Vytautas Gudaitis: Mačiau, kaip varė šaudyt, šaudė. Šitą mačiau, nu, tai ką... 
Alicija Žukauskaitė: Kur visa tai buvo? 
Vytautas Gudaitis: Klydžionyse. Ant mūsų žemės. 
Alicija Žukauskaitė: Ant jūsų žemės? 
Vytautas Gudaitis: Aišku. 
Alicija Žukauskaitė: Kas ten buvo ant jūsų žemės, ką jie darė su jūsų žeme? 
Vytautas Gudaitis: Nu, ką darė? Sugaudė žmones, nes žmonės nėjo. Gaudė ir vežė duobę 
kasti. Iškasė duobę, didelę duobę iškasė. Tėvas pasipriešino, sako, ką jūs čia darot? Bet 
niekas neklausė, nusižiūrėjo, nes buvo labai tinkama vieta. Nuo vieškelio tokia pakrantė, 
upė, nematoma vieta, labai gerai juos varyt. Tėvui pasakė, išsikask šalia jų duobę. Niekas 
nieko neklausė. 
Alicija Žukauskaitė: Tai tėvui pasiūlė sau duobę išsikasti? 
Vytautas Gudaitis: Taip. Ką tu pasipriešinsi. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, tai buvo jūsų žemė ir stovėjo jūsų pastatai? 
Vytautas Gudaitis: Taip, stovėjo, ir netoli pirkios ta duobė, kokia 30 metrų buvo nuo 
namo. 
Alicija Žukauskaitė: Gal prisimenate, kokią dieną tai vyko? 
Vytautas Gudaitis: Sekmadienis buvo. Sekmadienis, o mėnuo tai buvo gal koks... Ką aš 
žinau, javai jau buvo nuimti, tai gal buvo rugsėjo pradžia. Dar bulvės buvo nekastos, o 
javai jau buvo nuimti. 
Alicija Žukauskaitė: Papasakokite, jūs buvote namuose tą dieną? 
Vytautas Gudaitis: Namuose, karves ganiau. 
Alicija Žukauskaitė: Visa šeima buvo namuose, ar tik jūs vienas? 
Vytautas Gudaitis: Visi pasitraukė iš namų, buvo baisi tragedija. Kur jau... Tie atvarė 795 
žmones. Suguldė ant lauko, ir gal tik dviese ar trise juos saugojo, tai va. Tai atskiria 
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kažkiek žmonių, atvaro čia ir šaudo prie tos duobės. Baisus buvo aliarmas, riksmas. 
Tiesiog baisu buvo... Ką padarysi. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jie buvo saugomi kažkur toliau nuo duobės? 
Vytautas Gudaitis: Toliau. Bet vis tiek tokia masė žmonių, gal kokie trys saugojo juos. 
Tai tokia masė būtų atsistojus ir suplėšius juos, nežinau, kodėl jie taip. Devyni šimtai 
žmonių buvo, vis tiek smertis (mirtis) ar taip, ar taip. 
Alicija Žukauskaitė: Jums nuostabu, kodėl jie nebėgo ir nesipriešino? 
Vytautas Gudaitis: Nu, taip, aišku. Vis tiek, klausyk... Vyrus atvarė, buvo keturiasdešimt 
penki vyrai. Atvarė anksčiau sušaudyt tuos vyrus, iš ryto maždaug. Sušaudė. 
Alicija Žukauskaitė: Toj pačioj duobėj? 
Vytautas Gudaitis: Taip, apkasė biškį, apmetė žemėm, o paskui moterys daugiausia buvo 
ir vaikai, tie devyni šimtai. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, tie žmonės, kaip jie buvo apsirengę? Ar jie turėjo rūbus? 
Vytautas Gudaitis: Nu, žinot, nemačiau, kaip apsirengę, gal jau buvo prastai apsirengę, 
nežinau. O ten paskui kita duobė yra, toliau dar, tai ten vežė 170 ar 270 (žmonių) 
vežimais, kurie buvo labai seni, ligoti, tai ir vertė tiesiai į tą duobę. 
Alicija Žukauskaitė: Sugrįžkim prie tos duobės kasimo. Kaip ten buvo? Ar jūs vieną 
dieną pamatėt, kad jūsų lauke kasa duobę? 
Vytautas Gudaitis: Sekmadienį suvažiavę kasė, nieko neklausė, žmones sugaudė, nes 
žmonės nėjo. Tai gaudė ir vežė, daug žmonių, gal apie 40 ar 50 žmonių, duobė didelė. 
Alicija Žukauskaitė: O kasė tą pačią dieną, kai šaudė? 
Vytautas Gudaitis: Ne, ne, kelias dienas ten kasė. 
Alicija Žukauskaitė: Kokio ilgio galėjo būti ta duobė, kokio didumo galėjo būti? 
Vytautas Gudaitis: Ilgio maždaug 40 metrų. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs buvote priėjęs prie tos duobės dar prieš tą šaudymą? 
Vytautas Gudaitis: Buvom, tai kaip... 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, jūs minėjot, kad 45 vyrai. Iš kur jūs žinojot, kas 45, o ne 
40? 
Vytautas Gudaitis: Žmonės pasakojo, tie, katrie kasė. 
Alicija Žukauskaitė: Gal galėtumėte papasakoti, kaip atrodė tie, kurie šaudė? 
Vytautas Gudaitis: Ką aš žinau, kas šaudė. Sako, smaugikai (smogikai), o kas tie 
smaugikai? Ar ten vokiečiai, ar lietuviai? Bet pasakojo, kad ten vokiečiai šaudė, o kas ten 
žino, kaip ten buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie buvo su kokiom uniformom? 
Vytautas Gudaitis: Juodai apsirengę visi buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O iš arti ar teko matyti kokį nors vieną smogiką? 
Vytautas Gudaitis: Ne, ne, kas ten eis arti, niekas nėjo. Jie visi girti... 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinot, kad jie buvo girti? 
Vytautas Gudaitis: Tai pasakojo, žmonės pasakojo, kad girti. Aiškiai buvo girti. 
Alicija Žukauskaitė: O kiek galėjo būti tų šaudančių? 
Vytautas Gudaitis: Nežinau, kiek jų galėjo būti, nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Dešimt ar keturiasdešimt? 
Vytautas Gudaitis: Gal kokį dvidešimt, nebuvo labai daug. 
Alicija Žukauskaitė: Gal žinot, kokie ginklai buvo, kokie garsai girdėjosi? 
Vytautas Gudaitis: Gal automatai, ne šautuvai, nežinau. Tikriausiai automatai buvo. 
Šautuvas vis tiek šautuvas, viena kulka. 
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Alicija Žukauskaitė: O kokio didumo buvo tos grupės, kurias surinkdavo ir vesdavo prie 
tos duobės? 
Vytautas Gudaitis: Nu, ką aš žinau... Gal po kokį... Ilgai juos ten varinėjo, gal po kokį 
trisdešimt, keturiasdešimt, o gal ir penkiasdešimt (žmonių). Pusdienyje juos atvarė ir iki 
vakaro šaudė. 
Alicija Žukauskaitė: O ką sakė jūsų tėvai, kai šaudė? Ar sakė ką nors? 
Vytautas Gudaitis: Ką sakė... Tragedija baisi. Pabaiga svieto (pasaulio), sako. Ką sakys... 
Baisu. 
Alicija Žukauskaitė: Kas paskui tą duobę užkasinėjo? 
Vytautas Gudaitis: Nu, tie patys darbininkai. Turėjo apkast, ir apkasė. Paskui gal už 
dviejų dienų vėl atvarė žmonių, vėl užkasinėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tas namas, kuriame jūs gyvenote, ar jis buvo šitoje vietoje, kur 
mes esame su jumis? 
Vytautas Gudaitis: Ne, ne, tas prie duobės buvo. Čia žemė tai mūsų. Čia jau aš pasistatęs 
namus. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums yra tekę nueiti prie duobės jau po visų šaudymų? 
Vytautas Gudaitis: Nebuvau. Kai juos sušaudė, tai labai kažkaip... Tėvas nekeldavo 
(nežadindavo?) mūsų. Posvaras, didžiausias stulpas net iki dangaus ėjo iš tų žmonių. 
Tėvas nekeldavo vaikų, kad nematytumėm. 
Alicija Žukauskaitė: O kas yra posvaras? 
Vytautas Gudaitis: Ką aš žinau, žmonių gal kokios... dūkas (dvasios), ar kas. Susidaro 
tokie stulpai. Stulpas pasidarydavo, ir didelis, iki dangaus. Girdėjau, taip šnekėdavo vyrai 
suėję. 
Alicija Žukauskaitė: Tokia migla? 
Vytautas Gudaitis: Tokia kaip migla, kaip rūkas. Kaip stulpas toks. Kai saulė užteka, tai 
jis išsisklaido. 
Alicija Žukauskaitė: Tai kas paskui buvo su ta žeme? Ar dirbo ją kas nors? 
Vytautas Gudaitis: Niekas nedirbo, kas ten dirbs. Ir dabar ten yra nedirbama žemė. 
Alicija Žukauskaitė: Gal prisimenate kokias nors pavardes tų, kurie šaudė ar varė? 
Vytautas Gudaitis: Neprisimenu, vaikas buvau. Gal ten buvo surinkti nevietiniai, kurie 
juos šaudė? Surinkti kažkokie buvo, aišku, kad surinkti. Gal ne vienoj vietoj šaudė, kas 
ten žino. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip atrodė tie, kurie saugojo? Ar jie buvo taip pat su juodom 
uniformom, ar jie kažkaip kitaip atrodė? 
Vytautas Gudaitis: Policininkai buvo, policija buvo kažkokia. Saugojo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai buvo lietuvių policija ar kas? 
Vytautas Gudaitis: Tai buvo lietuvių, aišku. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, o jūs, kaip vaikas, kai matėt, kad kasa duobę, ar jūs žinojot, 
kam ją kasa? 
Vytautas Gudaitis: Sakė, kad žydams kasa. 
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