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Box 1, Tape 1 
 
 
Šiame interviu ,Vytautas Uždavinys, gimęs 1931 metais, Pirčiupyje, pasakoja apie savo kaimo 
sudeginimą . Ne visą laiką gyveno Pirčiupyje, prie Vokiečių gyveno Pašaltyje apie devynis 
kilometrus nuo Pričiupio. Vytautas Uždavinys tuo metu buvo dvylikos metų kai vokiečiai atėjo ir 
sudegino jo visą  kaimą, ir visą šeimą. 
 
 
[01:] 00:33:00 – [01:] 10:16:24 
00:00 – 10:38 
 
Vytautas Uždavinys yra gimęs 1931 metais Pirčiupio kaime. Paklaustas ar visą laiką gyveno čia, 
Vytautas atsako, kad prie Vokiečių teko gyventi Pašaltyje, apie devynis kilometrus nuo 
Pirčiupio kaimo. Vytautas prisimena, kad vokiečiai sudegino jo du brolius, ir mamą. Jis pats 
matė kaip kaimas degė. Tuo metu Vytautas buvo išėjęs į mišką apie kilometrą nuo namų, ir matė 
kaip vokiečiai atvažiavo. Tada nuėjo slėptis. Vytautas prisimena , kad vokiečiai su tankais, 
patrankom suvažiavo. Taip pat prisimena, kad daug vokiečių buvo. Jis pats matė kaip apsupo 
visą  kaimą, ir kaip kaimą uždegė maždaug  už valndos į vakarą. Pasakoja, kad girdėjosi 
patrankų šūviai. Sako, kad kaimas degė per naktį. Maždaug už pora savaičių sugrižęs į kaimą 
rado degėsius. Namai buvo sudeginti, viskas buvo sudeginta. Uždavinys Vytatas prisimena, kad 
mamos kūnas gulėjo ant kiemo sudegęs,  ir taip pat matėsi kad mama buvo nušauta. Taip pat ir 
broliai sudegė. Jis pasakoja, kad visą savaitę vokiečiai kaimą degino ir degino, dūmai rūko ir 
rūko. Vokiečiai kai apsupo kaimą tai ten būdavo  nuo ryto iki vakaro, o per naktį nepasilikdavo. 
Vytautas prisimena, kad vokiečiai jam leido pareiti į kaimą, o kai laidojo mamą su broliais ir 
kitais žmonėmis,  prisimena  sargybininkus vaikštant kaime. Tuo metu Vytautui buvo dvylika 
metų. Jo vienam broliui kuris sudegė buvo septyni, o kitam keturi ar penki metukai. Palaidojo 
juos su kunigu. Palaidojo kaime kur trys kryžiai stovi. Ne kapinėse palaidojo. Bet neprisimena 
kodėl. Vytauats pats dalyvavo laidotuvėse. 
 
[01:] 10:16:25 – [01:] 14:00:24 
10:39 – 14:31 
 
Uždavinys Vytautas vis toliau pasakoja apie laidotuves, kad kunigas pelenus sužėrė, ir kad taip 
pat mamai buvo grabas atvežtas. Kiti žmones buvo sudegę tai tik pelenus sužėrė į duobes. Nieko 
neliko iš jo šeimos. Liko tiktai jisai vienas. Tada atvažiavo bobutė, mamos mama ir išsivežė jį. 
Prisimena mamos vardas Ieva buvo, o vieno brolio vardas buvo Juozas, o kito Stasys. Jis mano, 
kad kaime buvo apie šimtas devyniolika žmonių, kurie visi buvo sedeginti. Negali prisiminti 
kelintais metais tai nutiko. Paklaustas kodėl kaimas buvo uždegtas atsako, kad nežino, nes tuo 
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metu vaikas buvo ir nieko nesuprato. Bet sako, kad daug partiznų buvo išėję iš kaimo, tai gal dėl 
to.  

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

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 




