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Plušantys angelai
Laikui bėgant mano vyrukai išmoko pačias vargingiausias stepių pašiūres paversti operacijoms tinkamomis patalpomis. Kai pamatydavau tą jų nepaprastą gebėjimą improvizuoti, kuriuo jie buvo apdovanoti, dažnai
pasijusdavau visiškas nevykėlis. Maskuoti šviesą visada
būdavo sudėtinga. Nors rusų oro pajėgos tikrą pavojų
ėmė kelti tik į karo pabaigą, senas plėšrūnas kone kasnakt sukdavo ratus virš mūsų galvų ir kartkartėmis kur
nors šalia numesdavo vieną kitą bombikę. Vyrukai šį
naktinį paukštį keliauninką vadino „siuvimo mašina“. Ji
niekada mūsų nenervino taip, kaip sterilizatoriams skirti žibaliniai degikliai ar operacinės šviestuvams elektros
energiją gaminantis generatorius, kurie veikė taip garsiai, kad užgoždavo bet kokio lėktuvo keliamą triukšmą.
Mūsų greitosiomis įrengtos operacinės durys paprastai vesdavo tiesiai į lauką. Jas pridengdavo šviesą sulaikančios arklio gūnios. Jos neleisdavo šviesai prasiskverbti įeinant ir išeinant iš patalpos, tik, aišku, širma turėjo
būti ganėtinai didelė, kad pro ją galėtų įeiti du sanitarai
su sužeistuoju.
Mes visada operuodavome prie dirbtinės šviesos, todėl atrodė, kad ištisai tvyro naktis. Viduje oras būdavo
slogus, jautėsi kraujo, prakaito, spirito ir eterio tvaikas.
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Kariuomenės gydytojas ir slaugė apžiūri ligonį, keliaujantį į
užnugarį sanitariniame traukinyje.

Retkarčiais išeidavau įkvėpti tyro oro ir kaskart nustebdavau bei suglumdavau pamatęs saulę.
Kai baigdavau operaciją, o mano asistentai įgudusiomis rankomis tvarstydavo pacientą, dažniausiai atsisėsdavau ant mažos dėžės ir atsiremdavau į sieną, kad pailsėtų gelianti nugara. Surūkydavau cigaretę, kurią dėl
sterilumo laikydavau chirurginiu spaustuku. Šalia stovėdavo sanitaras ir padėdavo išgerti kavą. Jei būčiau ją paliejęs, kaskart po poilsio pertraukėlės man vėl būtų reikėję dezinfekuoti rankas.
Sutvarstytas sužeistasis būdavo perkeliamas ant neštuvų. Reikėjo didelio meistriškumo, kad nesukeltum pacientui skausmo. Tai padarydavo du patyrę sanitarai,
kurie turėjo labai darniai judėti. Chirurgų komandoje
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buvo toks seržantas Majeris. Prieš karą jis sėkmingai vertėsi mažmenine prekyba kažkur vakariniame Berlyno rajone ir nė neįtarė, kad yra nepaprastai gabus medicinai.
Jis buvo tvarstymo meno genijus, o ypač gerai jam sekėsi
gipsuoti. Majeris buvo aukštas, stipriai sudėtas, nepalaužiamos savitvardos vyrukas ir, beje, puikus futbolininkas. Be to, jo atsidavimas gniaužė širdį. Kartą grįždamas
iš atostogų jis pateko į judančią koloną ir jam buvo įsakyta pasilikti su kitu daliniu. Majeris paprasčiausiai dezertyravo ir grįžo pas mus, nors buvo toks sumanus, kad
per sumaištį nepažįstamo dalinio kuopos raštinėje pavogė ir parsinešė savo dokumentus. Padėjo ir tai, kad jis
buvo Majeris – tai dažna vokiška pavardė.
Seržantas Majeris valandų valandas ir dienų dienas laikėsi kaip uola. Niekad nemačiau jo pavargusio. Jis buvo
toks stiprus, kad galėjo vienas pakelti sužeistąjį nuo stalo
ir paguldyti ant neštuvų. Man vis dar prieš akis stovi tie
jo gyvi, greiti, galingi judesiai ir savitas grakštus švelnumas. Mes jį vadinome „plušančiu angelu“.
Po to jefreitorius Kubankė sudėdavo sužeistojo plieninį šalmą, dujokaukę ir kelionmaišį ant neštuvų. Tai įėjo į
jo pareigas. Jei pacientas būdavo atsigavęs ar pusiau sąmoningas, vyrukai pažerdavo kelis laiko patikrintus juokelius: „Linkėjimai tavo merginai. Atsiųsk atviruką iš
Berlyno!“ Išnešant chirurgas dar kartą mesdavo žvilgsnį į pacientą. Jis retai dar kada jį pamatydavo, nors gali
būti, kad ką tik išgelbėjo jam gyvybę.
Po trumpos pertraukėlės įnešdavo kitą sužeistąjį. Ir
taip valanda po valandos, diena po dienos, metai po
metų. Tai buvo žiaurus konvejeris, kuriuo mūšio nuolaužos atslinkdavo į žmonių taisyklą. Mes negalėjome

rodyti jokios užuojautos, o ir negalėjome sau to leisti. Patys būtume greit išsekę ir visiškai netikę darbui. Užuojauta – natūrali ne specialisto, kuris niekuo negali padėti,
reakcija. Mums kiekvienas sužeistasis – tai naujas darbas. Vis dėlto mūsų pastangos iš esmės buvo ne fizinės.
Be abejo, chirurgas turi būti labai ištvermingas ir įgudęs, tačiau sunkiausia būdavo ištverti kiekvieno sužeistojo teisę tikėtis, kad jo bėda bus išspręsta pačiu geriausiu būdu. Šimtasis turi tokią pat teisę kaip ir pirmasis:
kiekvienas buvo žmogus. Tačiau kai kuriais atvejais mes
nieko negalėjome padaryti.
Mes nieko nežinojome apie tuos vaikinus, o ir laiko nebuvo klausinėti. Lauke visada gulėdavo keli, laukiantys
eilės ant operacinio stalo. Be to, visuomet buvo tikimybė, kad atvyks dar viena sanitarinė mašina, pilna kritinės
būklės vyrų, kuriuos reikės nedelsiant operuoti.
Ar šis vyrukas turi žmoną, kuri niekada jam nerašė?
Ar jis – menininkas, kuriam dar reikia nutapyti geriausius paveikslus ar parašyti geriausią knygą? O gal niekšas, kuris (jei taip galėtume pasakyti) ne kažin kam rūpi?
Jis buvo žmogus ir jam reikėjo padėti. Tai viskas, ką mes
žinojome.
Aš dar sėdėjau ant nedidelės dėžės. Pirmiausia sužeistajam reikėjo nuvilkti drabužius nuo sužeistos vietos.
Jei prireikdavo, perkirpdavome didelėmis siuvėjo žirklėmis, kad kuo mažiau skaudėtų. Aulinius perpjaudavome. Karui einant į pabaigą, gavome įsakymą stengtis
kiek įmanoma išsaugoti aulinius. Įsakyme nebuvo aiškiai pasakyta, kad tai sužeistiesiems sukels dar daugiau
skausmo. Galiausiai atėjo įsakymas, kad mirusieji turi
būti laidojami be aulinių. Karo paminklai dažnai būna
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Vermachto sanitaras rengiasi sušvirkšti sužeistajam
nuskausminamųjų vaistų.

brangūs, tačiau siaučiant karui pora aulinių buvo pernelyg brangus simbolinis paminklas mūšyje žuvusiam
kareiviui.
Seržantas Majeris netgi sugebėdavo sparčiai, energingai, su vyrišku švelnumu nurengti sužeistuosius. Nurengdamas be paliovos malė liežuviu ir laidė nešvankius
juokelius, kurių bjaurumas kažkaip leido sužeistajam tikėtis, kad gal ne viskas taip jau blogai, kaip jis mano.
O kokia tų sužeistųjų narsa! Netgi prislopintas dejavimas iš skausmo buvo retenybė. Turbūt nuramindavo tvirtos, paslaugios, įgudusios juos apsupusių vyrų
rankos. Čia, toli nuo siaubą keliančios vienatvės mūšio
34
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lauke, nebijodamas patekti į nelaisvę, žmogus vėl galėjo
lėtai iškelti sudriskusią vilties vėliavą.
Operacinėje chirurgo asistentai išdėlioja ką tik sterilizuotus instrumentus. Anesteziologas ruošia kaukę. Pagrindinės pagalbos punkto gydytojas apžiūri sužeistąjį
ir išsiaiškina, ar jam reikia perpilti kraują. Tada chirurgas
atsikelia nuo dėžės. Asistentas padeda užsimauti viduje
talku pabarstytas gumines pirštines. Jis mikliai įkiša pirmiausia dešinę ranką, po to – kairę, o tada abi smarkiai
užsitraukia. Sužeistasis stebi kiekvieną veiksmą. Na, ir
ką gi jis galvoja? Tos būtybės guminėmis prijuostėmis atrodo kaip mėsininkai. O jis vis dar nežino, kas jį operuos,
kieno rankose bus jo gyvybė.
Tada chirurgas pažvelgia į jį.
– Kiek tau metų?
– Kada tave sužeidė?
– Kur tave sužeidė?
Nelabai čia pakalbėsi, nėra laiko, bet galima tarti porą
malonių žodžių. Svarbu įkvėpti pasitikėjimo.
Nurišami tvarsčiai, apžiūrima žaizda. Kartais diagnozuoti paprasta. Kulkos įėjimo ir išėjimo žaizdas galima
nustatyti pagal įplyšimus kraštuose. Šovinys retai pereina per kūną tiesia linija. Taip gali būti tik pėstininkų
susišaudymo atvejais, bet net ir tada nebūtinai taip bus.
Kartais nutinka visiškai neįtikėtinų dalykų. Prisimenu
mirtinai sužeistą vyruką, kuriam šautuvo kulka pataikė
tiesiai į kaktą ir išėjo kitoje galvos pusėje apačioje. Pagal
visas taisykles jis turėjo būti miręs, bet, pasirodo, nutiko
labai keistas dalykas: šovinys pralėkė tarp galvos kaulo
ir odos. Tokių keistenybių nesuskaičiuosi. Tik kai įėjimo
ir išėjimo žaizdos nustatytos, galima maždaug pasakyti,
kokie organai galėjo būti pažeisti.
35

Nematoma vėliava

Plušantys angelai

Daug sunkiau, kai šovinys lieka kūne. Apžiūrėdamas
jo įėjimo kryptį mėgini nustatyti galimą vietą. Kiek giliai
jis prasiskverbė? Dėl man vis dar nežinomų priežasčių
apžiūrint žaizdas buvo draudžiama naudotis metaliniu
zondu. Vis dėlto aš dažnai juo naudojausi ir kiekvienas
komandos narys nusišypsodavo tą akimirką, kai pavykdavo juo apčiuopti giliai įstrigusį metalo gabalą. Tačiau
tokia sėkmė aplankydavo retai, daug rečiau, nei atrodė
įmanoma. Jei tai buvo tik smarkai sužalotos galūnės –
dar pusė bėdos. Pirmiausia žaizda būdavo atveriama.
Netgi tada ne visada rasdavau šovinį; na, bent jau buvo
galima tinkamai sutvarstyti žaizdą. Operuojančios brigados vyrukai, kurie visada užgniaužę kvapą stebėdavo
apžiūrą, laikui bėgant tapo puikiais diagnostikais.
Žinoma, dažnokai užtekdavo tik žvilgtelėti į sudraskytą galūnę ir būdavo aišku, kad ją reikia amputuoti.
Iš tiesų buvo sunku priimti sprendimą kritiniais atvejais, pavyzdžiui, kai smarkiai sužalotos galūnės. Gelbėti
ar amputuoti? Pačios sudėtingiausios būdavo pilvo, krūtinės, nugaros ir kaklo traumos. Čia negalėjo būti nė kalbos apie zondo panaudojimą. Reikėjo naudoti visą kompleksinę diagnostikos sistemą.
Tam yra įprasta ir aiškiai nustatyta tvarka. Pirmiausia
chirurgas atkreipia dėmesį į visus išorinius požymius:
kulkos įėjimo ir išėjimo žaizdas, veido išraišką, jautrumą
skausmui, pilvo sienelės minkštumą, sutrikusį kvėpavimą ir panašius dalykus. Tai leidžia jam nustatyti išankstinę diagnozę. Tada ieško papildomų požymių, kurie
turėtų būti, jei jo spėjimai teisingi. Remdamasis tokia
požymių visuma suformuluoja galutinę diagnozę. Tam
būtina atsižvelgti į visas esamas galimybes ir pasirinkti

vieną jų, itin susitelkti ir gebėti pasinaudoti visomis chirurgijos žiniomis taip, kaip radaras ieško lėktuvo stratosferoje. Operuojant karo metu didžiausią įtampą kelia
tai, kad visa tai reikia atlikti dvidešimt kartų per naktį,
kai esi fiziškai išsekęs. Chirurgas negali nieko atidėlioti.
Jis privalo veikti išsyk. Tačiau po kelių minučių skalpelis
gali atskleisti jo klaidą. O klaida kokiam nors narsuoliui,
kuris niekada net neturėjo galimybės pats pasirinkti chirurgo, gali kainuoti gyvybę.
Diagnozavimo spindesys ir skurdas! Tose apgailėtinose plūktinėse pirkiose plačiose Rusijos stepėse su dėkingumu prisiminiau griežtą savo seno chirurgijos dėstytojo mokyklą. Jis išmokė mus neatlyžti ir kad chirurgas
privalo turėti drąsos perkirsti Gordijo mazgą – drąsos
klysti.
– Prašau anesteziją.
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Per mano rankas perėjo tūkstančiai sužeistųjų, bet kaip
asmenis prisimenu tik kelis. Sužeistas žmogus išnyra iš
baugios tamsos ir atsiduria šioje mažoje, ryškioje priebėgoje. Tačiau chirurgas jam taria tik kelis žodžius, tik kelias sekundes pažiūri jam į veidą. Tada pacientui uždeda
anestezijos kaukę ir apkloja steriliais rankšluosčiais. Jis
tampa „pacientu“ – visuma požymių, kuriuos būtina atidžiai, šaltai, moksliškai apsvarstyti. Pirminis tikslas – išgelbėti žmogaus gyvybę, išsaugoti jo fizinius pajėgumus.
Kiek tai įmanoma – antraeilės svarbos klausimas. Akimirką grįžkime prie klausimo, pavyzdžiui, kada amputuoti, o kada ne. Yra aiškių smarkaus galūnės sužalojimo
atvejų, kai amputuoti būtina. Yra aiškių paprastos traumos atvejų, kai apie amputaciją negali būti nė kalbos, net
jeigu pažeistas sąnarys. Sąnarius ypač greit apima uždegimai. Tačiau yra ribinių atvejų, kurie neamputavus gali
baigtis gerai arba blogai. Radikalių veiksmų besiimantis
chirurgas daugumai pacientų išgelbės gyvybę, tačiau jis
amputuos ne vieną galūnę, kurią buvo galima išsaugoti.
Atsargus chirurgas išsaugos daug galūnių, kurias kitas
būtų amputavęs, tačiau per savo karjerą praras ne vieną
pacientą, galėjusį gyventi.

Visi pažįstame tokį, kuris pasakoja: „Gydytojai norėjo
amputuoti. Aš atsisakiau. Ir žiūrėk, aš vis dar su koja!“
Tokia istorija visada kliudo operuoti. Kitos istorijos operacijos naudai papasakoti neišeina. Ją galėjęs papasakoti žmogus miręs. Jis atsisakė amputacijos ir sumokėjo už
tai gyvybe.
Paciento troškimas gyventi ir entuziazmas, be jokios abejonės, yra svarbūs chirurginio gydymo padėjėjai. Kartais chirurgas gali rizikuoti ir pasiduoti narsiam

Operacija karo lauko sąlygomis įrengtoje slėptuvėje.
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sužeistojo optimizmui. Nors, aišku, blogai, jei taip chirurgas mėgintų nusimesti atsakomybę. Neviltis praradus galūnę laikui bėgant praeina. Nenoras gyventi suluošintu kūnu būna trumpalaikis, o mirtis – amžina.
Prie visų šių argumentų reikia pridėti dar vieną karo
chirurgijos elementą, kuris nepaprastai skiriasi nuo taikos meto chirurgijos. Sprendimą – operuoti ar ne lemia
ne tik medicinos pranašumai ir trūkumai. Svarbi ir pasirinkta taktika.
Operavimas puolant labai skiriasi nuo operavimo
traukiantis, o operavimas vasarą – nuo operavimo žiemą. Puolant stiprus kitos pusės pasipriešinimas pamažu silpsta. Priešas stengiasi iš anksto atitraukti artileriją
į saugią vietą. Jam reikia iš oro pridengti šaudymo liniją
arba pristabdyti kitos pusės pastiprinimą. Sužeistuosius
galima palikti ten, kur jie surinkti, ir jais bus pasirūpinta
nugabenus šiek tiek tolėliau, nes karo ligoninės irgi žygiuoja į priekį.
Tačiau traukiantis priešo pasipriešinimas vis labiau stiprėja. Sužeistuosius reikia nedelsiant evakuoti. Pagrindinės pagalbos punktas turi būti pasirengęs persikraustyti
iškart gavęs įspėjimą, jei norima išvengti baisios dilemos, palikti sužeistuosius ar ne. Tokiomis aplinkybėmis
gydytojo etika reikalauja likti su sužeistaisiais. Praktiškai tai atsieitų šimtus gyvybių. Divizija, netekusi vieno
iš dviejų savo pagrindinės pagalbos punktų, greitai paklius į bėdą. Antras punktas nekompensuoja pirmojo netekties, nes ir taip dirba viršydamas savo pajėgumus.
Vasarą ne taip sunku išsaugoti sužeistą, sutrikusios
kraujotakos galūnę. Tačiau šaltyje galūnė, kuri, esant pakankamai šilumos, pradėtų gyti, greitai ima gangrenuoti.

Pagrindinės pagalbos punkto evakavimas į užnugarį
kartais išvis nutrūkdavo, ir temperatūra buvo gyvybiškai svarbus veiksnys, kai reikėdavo atlaikyti ypač didelį
sužeistųjų antplūdį.
Mes jau išgyvenome groteskišką preliudiją į tokio pobūdžio situaciją, kuri paskesniais karo metais tapo kasdienybe. Timošenkos vadovaujamai armijų grupei sparčiai traukiantis link kitos gynybinės linijos prie Dniepro,
mes vėl buvome įrengę pagrindinės pagalbos punktą
brezentinėje palapinėje keli kilometrai į rytus nuo Dniestro. Kelias dienas pylė kaip iš kibiro. Praktiškai visos
transporto priemonės įklimpdavo purve. Vis dėlto korpuso karo gydytojui kasdien pranešdavome, kad į užnugarį perkelta 70–100 sužeistųjų. Korpuso karo gydytojas
buvo anapus Dniestro. Jis ne vieną dieną bandė atkakti iki mūsų ir atlikti vieną nuolatinių patikrinimų. Tačiau kaskart, kai bandydavo, jo automobilis įklimpdavo
purve. Ir kai korpuso karo gydytojas pėsčiomis grįždavo į kareivines, visada rasdavo pranešimą, kiek sužeistųjų perkėlėme į užnugarį. Galiausiai trečią dieną aiškiai
prastos nuotaikos jis pasirodė mūsų pagrindinės pagalbos punkte. Neskaitant vienintelio paciento, kurį mes
gerai paslėpėme, kad nelieptų jo atiduoti, punktas buvo
tuščias.
Pagal keistą karo psichologiją mūsų kuopos vadas, kurio pastangomis evakuacija buvo tokia sėkminga, neturėjo sulaukti padėkos. Vietoj jos jis sulaukė „raketos“, iš
tikrųjų – visos jų salvės. Korpuso karo gydytojas pasidomėjo mūsų transporto priemonėmis. Supratome, kad jis
netiki tais mūsų nurodytais skaičiais. Aišku, kad šis mažas stebuklas neapsiėjo be kapitono Štubės traktoriaus.
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Tačiau buvome pažadėję kapitonui Štubei, kad jo neišduosime, ir pažadą tesėjome. Ir ne vien dėl savanaudiškų paskatų. Nebuvo jokios abejonės, kad jei išduotume
paslaptį, korpuso karo gydytojas dažnai skolintųsi traktorius iš inžinerijos pajėgų vado asmeninėms reikmėms.
Dėl šios priežasties kapitonui Štubei tiesiog nebeleistų
duoti mums traktorių.
Per mūšius Rusijoje mūsų gebėjimas nepaisyti įsakymų, kurie akivaizdžiai darėsi vis absurdiškesni, sparčiai
lavėjo. Viešpatavo savarankiškumo nuotaikos, tačiau tuo
metu Štubė vis tiek turėjo skrupulingai laikytis įsakymų.
Priešingu atveju būtume netekę brangios jo paramos ir
niekam dėl to nebūtų buvę geriau, todėl laikėme liežuvį už dantų. Galų gale korpuso karo gydytojas išvyko
dar prastesnės nuotaikos nei atvyko. Po kelių dienų, didžiuliam savo džiaugsmui, sužinojome, kad jis pasiuntė adjutantą apžiūrėti ligoninių ir patikrinti sužeistųjų
skaičių, kuriuos jam buvome pateikę. Pamatė, jog skaičiai teisingi.
Kapitonas Štubė buvo toks patenkintas, kad papjovė
kelias kiaules ir visą kuopą pavaišino virta kiauliena. O
prie jos buvo ir alaus. Jis atsigabeno statinaitę net iš Bukarešto ir visą laiką vežiojosi ją po vienu iš savo milžiniškų pontonų.
Pavalgius pokalbis vėl pakrypo apie mūsų vienišą pacientą. Net ir dabar tą istoriją atsimenu su visomis smulkmenomis. Jis atvyko pas mus sužalotas daugybinių
minų skeveldrų, pataikiusių į apatinę rankų dalį ir plaštakas, – trauma ganėtina rimta, nors kraujavo nesmarkiai. Įėjo pats, baltinių rankovės perpjautos, abi rankos
storai sutvarstytos ir sutvirtintos metaliniais įtvarais.

Minų skeveldros didelės ir rantytos, netaisyklingos
formos, todėl itin smarkiai pažeidžia audinius. Žaizdų
kraštai visada būna labai nelygūs. Tokiuose audiniuose
dujinės gangrenos grėsmė ypač didelė. Dujinę gangreną, arba anaerobinę infekciją, sukelia mikroorganizmai,
tarpstantys bedeguonėje terpėje. Jie gamina dujas audinyje, todėl sparčiai vystosi audinių nekrozė. Diagnozuojant dujinė gangrena atpažįstama pagal spragsėjimą, kuris girdimas gydytojui spaudinėjant nuo mažulyčių dujų
burbuliukų išsipūtusį plotą. Išeitis – pašalinti visus užkrėstus audinius. Atveriamas visas pažeistas plotas ir atsargiai pašalinami pažeisti audinių fragmentai. Oro turi
patekti į visas žaizdos vietas. Tada žaizda praplaunama
vandenilio peroksidu. Vandenilio peroksidui sąveikaujant su audiniu, išsiskyręs laisvasis deguonis dezinfekuoja audinį. Operacija turi būti atliekama itin dideliu anatominiu tikslumu. Likęs nepastebėtas kad ir menkiausias
užkrėstas židinys bus tolesnės infekcijos šaltinis.
Buvo ir antigangreninio serumo, bet jis ne itin veiksmingas. Geriausių rezultatų būdavo pasiekiama įšvirkščiant jo tiesiai į užkrėstą plotą, bet dažniausiai dėl to į
žaizdą sunkiai patekdavo kraujas. Prieš kelis mėnesius
Graikijoje, iš naujo užimtoje Heladės tvirtovėje – palei
Turkijos ir Trakijos pasienį einančios Metaksos gynybinės linijos bastione, graikų kolega paprašė mūsų antigangreninio serumo. Kad nepasirodytų nemandagus, seržantas Kinclis išpakavo pusę ambulatorijos vežimo. Jis
tiksliai žinojo, kurioje dėžėje ant kurios lentynėlės buvo
laikomos mums priklausančios penkios antigangreninio
serumo ampulės. Graikų chirurgas gydė sužeistąjį, kurio
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liežuvis ėmė gangrenuoti. Serumo įšvirkštė į liežuvio šaknį ir pacientas atsigavo.
Mūsų pacientas Rusijoje buvo maždaug dvidešimt
dvejų metų jaunuolis, studijavęs Pietų Vokietijos technikume. Deja, iš pat pradžių buvau netaktiškas:
– Tu iš 6-osios Reinharto pulko kuopos, ar ne? Ar jūs
ne tie vyrukai, kurie ant 201-osios aukštumos sunaikino
lauko ugnies tašką? Tu ten buvai?
– Taip, buvau. Buvau.
– Buvo į ką pažiūrėti.
Nepraėjus nė dienai, tokia beatodairiška būrelio pėstininkų narsa tapo legenda.
Sužeistasis nebyliai pažiūrėjo į mane, tada į savo beformius tvarsčius. Bet aš dar neturėjau nė menkiausio
supratimo, kas po jais. Staiga susigėdau. Man buvo taip
lengva kalbėti, mąstyti ir jausti. O gal jis jau nebeturi
rankų?
Turėjo, tik kaip jos atrodė!
Po atidžios apžiūros, kuri turėjo būti itin skausminga,
bet jis ją ištvėrė stojiškai abejingai, buvo aišku, jog rankos taip sudarkytos, kad abi reikia amputuoti. Bet netekti abiejų rankų?! Studentui?! Ir dar dvidešimt dvejų?!
Man šmėstelėjo mintis, kad jis niekada nebegalės glamonėti merginos kūno.
Studentas atidžiai stebėjo mano veiksmus. Jis intuityviai perprato mūsų veidų išraišką, o tai įmanoma tik
didžiausios įtampos akimirkomis. Seržantas Hermanas
tuoj suvokė, kas nutiko. Abu susižvalgėme. Nors mūsų
veidai buvo akmeniniai, studentas suprato.
Mes jam nieko daugiau nesakėme, tik kad padarysime
viską, ką galime. Jis linktelėjo. Tada pradėjome operuoti.
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Karys iš Vermachto medicinos personalo tarnybos aprašo
sužeistojo amputuota ranka būseną.

Pirma ėmiausi kairės rankos. Įdėmiai apžiūrėjęs sužalojimus supratau, kad padėtis beviltiška. Rankos kraujagyslių sistemos, kurioje yra daugybė anastomozių (jungčių tarp įvairių arterijų), būklė buvo itin gera. Tačiau abi
arterijos sudraskytos, trūko didelės jų dalies, todėl net
negalėjau jų susiūti. Bet kokiu atveju perspektyvos būtų
prastos. Aš kone iki pusės pašalinau kairį dilbį.
Dešinė ranka atrodė šiek tiek geriau. Bent jau viena iš
dviejų arterijų buvo nepažeista. Jei būtų buvusi sužeista
tik dešinė ranka, dėl sužalojimo masto ir atitinkamai didelio dujinės gangrenos pavojaus būčiau turėjęs ją amputuoti, nes ranka būtų likusi bent perpus paralyžiuota.
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