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SUŽEISTIEJI IR BELAISVIAI

Prisimena buvęs jaunesnysis leitenantas Degenas:

< Vokiečių karininkas
raudonarmiečių nelaisvėje.

Liepos 13 rytą mūšiai nurimo.
Nežinau, kodėl būtent man pėstininkai atvedė belaisvį hauptšturmfiurerį
[SS karininko laipsnis, atitinkantis armijos kapitono laipsnį]. Sveikutį.
Su visomis regalijomis, netgi su maža auksine svastika kairiajame švarko atlape. Pagal ženklus supratau, kad jis tankistas. Kareivis įteikė man jo dokumentus. Atsisėdau ant akmens luito ir ėmiau juos vartyti. SS divizijos tankų
bataliono vadas. Hauptšturmfiureris? Negali būti! Hauptšturmfiureris – tai
hauptmanas, kapitonas.
SS tankų divizijos struktūra man buvo pažįstama iki menkiausių detalių.
Divizijoje tik vienas tankų pulkas, susidedantis iš trijų tankų batalionų. Kiekviename batalione tankų daugiau, nei tarybinėje brigadoje. Bataliono vadu turėtų būti pulkininkas, o prieš mane stovėjo kapitonas. Daug ordinų, pagyvenęs (1913-ųjų metų gimimo – tai yra trisdešimt vienerių metų amžiaus), esesininkų tanko bataliono vadas, ir tik hauptšturmfiureris.
– Zetcen zy zich bitte, – parodžiau jam gretimą akmens luitą (Prašome
sėsti, vok.). Ši frazė man dar nesukėlė kalbos nesklandumų.
Taigi sutelkęs visas savo „plačias“ žinias pradėjau tardymą, kurį atlikti
man niekas nedavė leidimo. Tiesiog buvo labai įdomu, iš kur Vilniuje atsirado
divizijos „Vikingas“ tankų bataliono vadas.
Pasirodo, dalis vokiečių bataliono tankų prasiveržė iš apsupties į šiaurės
vakarus nuo Vilniaus. Jo tankas T-VI, „Tigras“, buvo pašautas, o jis su dviem
įgulos nariais grįžo į miestą. Jis – austras, gimęs Vienoje, mokėsi universitete.
1933 metais idėjiniais sumetimais įstojo į nacionalsocialistų partiją.
Iš tiesų tai labai keistas liudijimas. Po kovų ties Koveliu šiaurės
Ukrainoje 5-oji SS tankų divizija „Vikingas“ 1944 m. balandžio viduryje buvo perkelta į SS dalinių treniruočių stovyklą Heidelageryje (Heidelager), dabartinėje Lenkijos teritorijoje (netoli sienos su Čekija), papildyti ir pailsėti. Į frontą ši divizija grąžinta liepos viduryje į Belovežo
apylinkes, 65 km į pietryčius nuo Baltstogės.
[http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/PanzerdivisionenSS/5SSPD-R.htm]
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Pokariu retušuojant nuotrauką pripiešti ūsai.
„Kovų keliais. Lietuviškoji divizija
Didžiajame tėvynės kare. Tarybų
Lietuvos išvadavimas“.
Vilnius, Vaga, 1965.

– O jūs žinote, kad aš žydas? – provokuojamai paklausiau jo.
– Na ir kas? Aš žinau, kad jūs iš 2-osios gvardijos tankų brigados, ir numanau, kad jūs komunistas. Jei patektumėte į mūsų rankas, to jau pakaktų,
kad būtumėte nužudytas. O tai, kad jūs žydas, neturėtų papildomos reikšmės.
– Bet jums tai papildomas pažeminimas, kad jus, fašistą, tardo žydas ir
kad jūsų gyvybė dabar yra visiškai mano rankose? Tarp kitko, kodėl man jūsų
nenušovus? Jūs mano vietoje, reikia manyti, nedvejotumėte?
– Didesnio pažeminimo, nei atsitraukimas nuo Vitebsko, o dar anksčiau –
nuo Maskvos, man jau nebus. Didžiausias nusivylimas žmogui – jo idėjų žlugimas. O tai, kad jūs žydas, man nieko nereiškia. Dauguma mano draugų
Vienos universitete buvo žydai. Keletą iš jų po trisdešimt aštuntųjų man pavyko saugiai išsiųsti į užsienį. Kai kurie nenorėjo tikėti mano pranašystėmis,
kuo virs nacionalsocializmas. Deja, abu tie socializmai, ir nacionalistinis, ir
marksistinis-lenininis – tai ryšulys šieno priešais vežėčias, į kurias pakinkytas dvesiantis kuinas. Jaukas idiotams.
Sugriebiau „Parabellum“ [vokiečių pistoletas]. Hauptšturmfiureris nežymiai nusišypsojo ir tęsė:
– Jums turbūt dar nėra nei dvidešimties metų. Būdamas jūsų amžiaus ir,
deja, dar vėliau, aš taip pat aklai tikėjau. Aš mačiau, kaip idėjinius nacionalsocialistus apstumia visokios šiukšlės – liumpenai, karjeristai, kriminaliniai
nusikaltėliai. Juk nustebote, kad aš tik hauptšturmfiureris. Sąžiningiems žmonėms jokiame socializme nėra vietos. Nužudysite jūs mane dabar, ar ne, man
viskas baigta. Vokietija žlugo. Net ir vien jūsų fiureris užbaigtų šitai, paguldęs dar keletą milijonų ivanų. Bet prieš penkias savaites išsilaipino jūsų sąjungininkai. Tai tik pagreitins galą. Gaila. Bet dar labiau gaila, kad viena fašistinė sistema nugali kitą.
Vėl atsegiau pistoleto dėklą.
– Jei išgyvensite šį karą, pats turėsite galimybę įsitikinti mano žodžių tiesa. Ir patikėkite manimi, jūs nustosite išdidžiai minėti esąs žydas. Fašizmas
visada lieka fašizmu. Rudas ar raudonas. Pamatysite, koks antisemitizmas subujos jūsų šalyje. Deja, socializmas pasirodė esąs chimera. Tačiau egzistuoja
gamtos dėsniai, o su jais nepasigalynėsi. Niekam nepavyks sukurti amžinojo
variklio.
Mano asmenybė dvejinosi. Šis niekingas fašistas užgauliojo mano tėvynę,
mano šventovę, už kurią aš kovojau. Norėjosi tuojau pat nudėti šitą niekšą.
Bet kartu su tuo jausmu kilo nesuprantama, neleistina, niekinga simpatija
žmogui, sėdėjusiam priešais mane. Ji atėmė iš manęs visa tai, be ko mano tankas liktų tik metalo laužo krūva.
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Vilniaus gyventojai bendrauja su tanko „Valentine“ įgula.
Kadras iš sovietinės kino kronikos.
LCVA, kino dokumentų skyrius.

Susigėdau, kad esu toks mėmė ir negaliu nuspausti „Parabellum“ gaiduko.
Liepiau kariams nuvesti jį į pulko štabą.
Paėjęs keletą žingsnių hauptšturmfiureris sustojo:
– Jaunesnysis leitenante, paimkite tai atminimui.
Jis ištiesė man nepaprasto grožio automatinį plunksnakotį – raudona, perlamutrine inkrustacija, grakščia auksine plunksna, auksiniu žiedu apjuostu
dangteliu ir tokiu pat laikikliu. Kaip į jį neatkreipė dėmesio slavai, paėmę šį
kariškį į nelaisvę?
Įgula praturtėjo vertingesniais trofėjais – konservais ir degtine.
Pusryčiavome, kai staiga pasirodė mūsų pamirštas Varivoda ir įsakė tankui vykti į palivarką, iš kurio būrys nusileido į Vilnių.
Purškė šiltas lietutis. Tankas persirito per geležinkelio bėgius ir ėmė lėtai
kilti pažįstama gatve pro kapines.
Buvau girtas. Nuo degtinės. Nuo minčių, kad išlikau gyvas penkių dienų
pragare. Nuo jėgų, pulsuojančių kiekviename raumenyje.
Bendrosios paskirties pajėgų kapitonas pakėlęs ranką sustabdė mano tanką.
– Gvardijos jaunesnysis leitenante, tai jūs būrio vadas?
– Aš.
– Su jumis nori pasikalbėti draugas Erenburgas (Эренбург) [žymus sovietinis karo ideologas ir publicistas], – ir pirštu parodė į kapinių pusę.
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Ilja Erenburgas Vilniuje
su žydų partizanais.

Ant marmurinės plokštės, apsirengęs blizgančiu nuo lietaus juodu vokišku
lietpalčiu, sėdėjo Ilja Erenburgas. Priešais jį – vokiečių generolas. Keletas kareivių, ginkluotų automatais, saugojo šią grupę. [Jei su Erenburgu iš tiesų
buvo vokiečių generolas, tai į Vilnių jį atvežė iš kitos vietos, nes abiem
Vilniaus gynybai vadovavusiems generolams šįkart pavyko ištrūkti iš
gręsiančios nelaisvės.]
Ilja Erenburgas! Kaip man norėjosi su juo pasikalbėti! Ugningi Erenburgo
straipsniai ir Tvardovskio „Vasilijus Tiorkinas“ kariavo drauge su manimi. Ir
štai dabar čia, vos už keleto metrų nuo manęs, gyvas Ilja Erenburgas kažkodėl
pats nori kalbėti su manimi.
Iš kur aš galėjau žinoti, kad vakar Maskvoje nugriaudėjo saliutas – dvidešimt šūvių iš dviejų šimtų dvidešimt keturių pabūklų Vilniaus išvadavimo
garbei. Ech, man bent dvidešimt šūvių iš vieno mano tanko! Esu tikras, kad
saliutas nebūtų nukentėjęs, jei būtų šaudę du šimtai dvidešimt trys pabūklai.
Čia autorius tikriausiai pasakoja jau apie liepos 14 d. įvykius, nes 24
salvėmis iš 324 pabūklų Vilniaus išvadavimas buvo paminėtas liepos
13 d. vakarą.
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Bet taip aš galvoju dabar. Anuo metu panašios mintys negalėjo prasiskverbti pro mano prisigėrusį tepalo ir dulkių tankisto šalmą. Ir aišku, aš nežinojau, kad vyriausiojo vado įsakyme tarp labiausiai pasižymėjusių dalinių
buvo paminėta ir Antroji atskiroji tankų brigada, o prie daugybės jos titulų
dar buvo pridėtas ir Vilniaus vardas už tai, kad iš aštuoniolikos brigados tankų būrių mūšyje dalyvavo tik vienas, o dar tiksliau – iš šešiasdešimt penkių
tankų kovojo tik trys. Esu tikras, kad vyriausiojo vado smulkmenos nedomino,
kurių jis, beje, net nežinojo. Bet skrupulingas Erenburgas, manau, žinojo. Ir
tikriausiai būtent todėl jis norėjo pasikalbėti su jaunesniuoju leitenantu.
O jau kaip jaunesnysis leitenantas norėjo pasikalbėti su Erenburgu! Paskaityti jam savo eiles. Bet juk aš, kiaulė, prisilakiau. Nuo manęs per kilometrą trenkia degtine. Ir palaidinė sukišta į kelnes. Ir parabelis styro užkištas prie
pilvo. Ne man aiškinti Erenburgui, kad tanke kitaip negalima.
Iš už kapinių tvoros Erenburgas pažvelgė į mane savo liūdnomis žydo akimis. Kaip kabliu užkabinęs pypkės kandikliu atitraukė ir taip atvipusią apatinę lūpą.
Taip norėjau prie jo prieiti!
– Kaltas, draugas kapitone, man įsakyta tučtuojau atvykti į brigadą.
Gaila, kapitonas tikriausiai nežinojo, kad reikia vykdyti paskutinį įsakymą.
Jis net nepakartojo kvietimo.
Daug metų keikiau save už bailumą. Kartais įsivaizduodavau, kaip šis susitikimas būtų galėjęs pakeisti mano gyvenimą. Tik kur kas vėliau supratau,
jog viskas būtent taip ir turėjo susiklostyti. Ir penkios dienos šturmo Vilniaus
gete, ir susitikimas su žydų partizanais. Ir vėliau, po dviejų savaičių šokas
Kauno devintajame forte man stovint priešais vaikiškų batukų kalną, o iš akių
kaip išlydytai lavai riedant ašaroms. Ir išsipildžiusi hauptšturmfiurerio pranašystė, kurio, kaip man pasirodė, tik atsitiktinai nenušoviau.
Viskas turėjo atsitikti taip, kaip įvyko tam, kad apie įvykius Vilniuje šiandien atsiminčiau savo namuose Izraelyje.
[http://militera.lib.ru/prose/russian/degen_il/07.html]

Pasakoja Kolbergas, į nelaisvę patekęs Bazilijonų vienuolyno komplekse:
Rytą girdėjosi tik pavieniai šūviai, vėliau dar atėjo draugai iš kitų dalinių.
Laiptų viršuje pasigirdo šauksmai, įlėkė pora rankinių granatų, sutratėjo automatų salvės, bet nuostolių nepridarė. Atsargiai, pasišviesdami žibintuvėliais ir fakelais laiptais nusileido rusai. Vienas iš karininkų mums pasakė, kad
nuo dabar esame Raudonosios armijos belaisviai ir privalome atiduoti ginklus
bei amuniciją. Laikrodžius taip pat reikėjo atiduoti. Šiaip raudonarmiečiai
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Masinė kapavietė Bazilijonų
vienuolyno kieme.
T. Poškos nuotrauka.

elgėsi padoriai, juk jie frontininkai. Sanitaras jiems papasakojo, kad truputį
toliau yra dar vienas rūsys sužeistųjų. Jis ir kitas po ranka pakliuvęs štabo
gydytojas turėjo eiti kartu. Likome be sanitaro. Tada pasirodė girti užnugario
kareiviai, gurguolininkai ir kiti…
Prasidėjo baisybės, šie žmonės norėjo laikrodžių, žiedų ir degtinės, daugelis draugų buvo nužudyti, subadyti, sumušti. Gretimame rūsyje gulėjo mūsų
kuopos vadas leitenantas Hofmanas. Norėdami numauti žiedą jam nupjovė
pirštą. Girdėjau šauksmus. Vėliau jis mirė. Hofmanas buvo sužeistas į sprandą ir gavęs šūvį į pilvą.
Leitenanto Hofmano palaikai aptikti masinėje kapavietėje archeologinių kasinėjimų metu Bazilijonų vienuolyno kieme. Žemiau pateikiama ištrauka iš dr. Kęstučio Katalyno ir Manvydo Vitkūno straipsnio
„Karių kapai Vilniuje, rasti archeologinių tyrinėjimų metu“:
„Antrojo pasaulinio karo Vokietijos karių kapavietė. 2006 m. archeologas Tauras Poška tęsė 2005 m. pradėtus tyrimus Bazilijonų vienuolyno komplekse1. Jo pietvakarinėje dalyje buvo aptiktas grupinis

palaidojimas, kuriame identifikuoti 15 asmenų palaikai. Be to, suardytoje kapavietės dalyje rasti ne mažiau kaip aštuonių asmenų palaikų fragmentai2. Dalis kapavietės apardyta XX a. antrojoje pusėje čia
atliekant žemės kasimo darbus. Palaikai buvo sumesti į daugmaž
2,7x3,4x1,7 m dydžio duobę, galimai išmuštą bombos. Tyrimų vietoje
aptikti karinių uniformų fragmentai, medicininiai įtvarai, medicininė
„antis“ leido teigti, kad duobėje yra sumesti Antrojo pasaulinio karo
pabaigoje ligoninėje gydytų ir sovietų kariuomenės sušaudytų vokiečių karių palaikai3.
Antropologinių tyrimų duomenys paliudijo, kad duobėje yra palaidoti beveik vien vyrai (kapai Nr. 1-14, nenumeruotas kapas ir 7 iš mažiausiai 8 palaikų fragmentų, aptiktų suardytoje kapavietės dalyje).
2

Jankauskas R., Barkus A., Urbanavičius A. Preliminarūs 2006 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai // Archeologiniai tyrinėjimai
Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007 m., p. 534–535.

3

Poška T. Aušros vartų g. 7 / Arklių g. 18 Vilniuje, archeologinių tyrinėjimų 2006 m.
ataskaita. ARMA, b. 489A; Poška T. Bazilijonų vienuolynas Vilniuje, Aušros var-

Leitenantas

1

Bernardas Hofmanas.
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Poška T. Bazilijonų vienuolynas Vilniuje, Aušros vartų g. 7 – Arklių g. 18 // Ar-

tų g. 7 – Arklių g. 18 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius,

cheologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007 m., p. 251–253.

2007 m., p. 252–253.
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Bazilijonų vienuolyno
(Arklių g.) kiemas, kuriame
rasti belaisvių palaikai.
G. Širono nuotrauka.
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Vienuolynas šiuolaikinėje
aeronuotraukoje.
Palaidojimai pažymėti
pagal Hineno planą.
Kapavietės
Paskutinė vieta,
kur gulėjo Hoffmanas
Lietuvos skaitmeninio rastrinio
ortofotografinio M 1:10000
žemėlapio duomenys. Nacionalinė
žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos.

Žuvusiųjų amžius yra nuo 18 iki 45–50 metų (tačiau daugelis buvo ne
vyresni kaip 35 metų). Dalyje skeletų bei jų fragmentų buvo pastebėti
kovinių sužalojimų pėdsakai – įvairių kaulų lūžiai, kauluose įstrigę geležiniai svetimkūniai (skeveldros). Aptikta šautinių sužalojimų pėdsakų. Itin iškalbingas sužalojimas pastebėtas palaikuose Nr. 8 (20–30 metų vyro): kaktoje apie 2 cm virš tarpakio aiški kulkos įėjimo anga, o pakauškaulio žvyno kairėje pusėje – kulkos išėjimo anga4.
Archeologo T. Poškos iškelta versija, jog į duobę yra sumesti Antrojo pasaulinio karo pabaigoje sušaudytų karo ligoninėje gulėjusių vokiečių karių kūnai, yra visiškai įtikinanti, ypač atsižvelgiant į pastebėtus sužalojimus (šūvis į galvą ir pan.). Tokią interpretaciją paremia kapavietės pobūdis: palaikai sumesti bet kaip, nepaisant elementarios
pagarbos žuvusiems. Lyg pasityčiojant tarp palaikų įmesta ir ligoninės
„antelė“ – basonas. Tai liudija aiškų karių, pribaigusių ligonius bei sužeistuosius, cinizmą.

1 Paskutinė vieta, kur rūsyje gulėjo leitenantas Hofmanas
2 Galinis išėjimas
3 Platūs vidiniai laiptai į rūsį
4 Pagrindinis įėjimas iš vienuolyno kiemo
5 Buvęs galinis išėjimas

Hineno braižyta masinių

6 Kapavietės

palaidojimų Bazilijonų

7 Buvęs Bazilijonų vienuolynas

vienuolyne schema.

8 Vienuolynas
9 Šiandien sporto aikštelė, buvęs vienuolyno sodas
10 Kapavietės
11 Šventosios Dvasios cerkvė
12 Nuokalnė
13 Aušros vartų gatvė
14 Vartai

4
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Jankauskas R., Barkus A., Urbanavičius A. Preliminarūs 2006 m. archeologinių

15 Įkalnė

kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai // Archeologiniai tyrinė-

16 Aušros vartų bažnyčia (Šv. Teresės bažnyčia)

jimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007 m., p. 534–535.

17 1999-ųjų sausis
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Perlaidojami karių palaikai.
T. Poškos nuotrauka.

Bazilijonų vienuolyno kieme aptikti vokiečių karių palaikai buvo
perlaidoti vokiečių karių kapinėse Vingio parke5. Vokiečių karių kapų
globos tautinės sąjungos atstovams perlaidojimui buvo perduoti devyniolikos asmenų palaikai. Taip pat perduoti greta palaikų rasti daiktai – aštuoni identifikavimo žetonai, vienas medalionas, vienas vestuvinis žiedas, vienas signetinis žiedas, dvi monetos (5 ir 10 pfenigų nominalo)6.“
Šiame kape rasti ir atpažinti leitenanto Hofmano palaikai buvo perlaidoti vokiečių karių kapinėse Vingio parke, o jo vardas iškaltas ant
paminklinės lentos.
Kolbergas:
Noriu pabrėžti, kad nuolat užeidavo rusai, besielgiantys taip, kaip pridera
kariams. Kiek mes išbuvome ten, apačioje, dabar jau negaliu pasakyti. Po kiek
5

Poška T. Aušros vartų g. 7 / Arklių g. 18 Vilniuje, archeologinių tyrinėjimų 2006 m.
ataskaita. ARMA, b. 489A, p. 13.

6

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Umbettungsbericht. Vilnius,

laiko pasirodė civiliais drabužiais apsirengę lenkai su Raudonojo Kryžiaus
raiščiais ant rankų. Jie klaikiai keikė Hitlerį ir nacius, bet elgėsi padoriai. Šie
lenkai išnešė mus iš rūsio. Tik nežinau, ar visi buvome išgabenti. Turėjau laimės būti tarp pirmųjų, nes gulėjau pačiame priekyje prie įėjimo. Didelio kiemo viduryje sustojome prie studebakerio [amerikiečių gamybos sunkvežimis], į jį stumdami ir keldami vieni kitus turėjome sulipti patys. Taip tankiai
vienas šalia kito sustatytus krovinių platformoje mus ilgas valandas vežiojo
po Vilnių. Turbūt nežinojo, ką su mumis daryti. Galiausiai patekome į universiteto teritoriją ir užėmėme keletą kambarių buvusioje vokiečių ligoninėje.
Čia atsirado lenkų gydytojai ir seselės, dirbę ligoninėje dar vokiečių metais.
Kai kurie vokiečių kariai turi būti dėkingi šiems lenkams už savo gyvybes. Jie
operavo ir amputavo dieną ir naktį. Ligoninėje pirmą kartą po ilgo laiko gavome gabalą duonos ir sriubos. Labai nedaug, bet vis šis tas. Periodiškai mus
prašukuodavo marodieriaujantys kariai, nors mes ir taip jau nieko neturėjome.
Po kelių dienų pasirodė rusų kapitonas, greičiausiai komisaras. Jis gerai
kalbėjo vokiškai, bandė užmegzti pokalbį ir klausinėjo, ar su mumis buvo tinkamai elgiamasi. Pasakiau jam, kad raudonarmiečiai mus vis dar bando apiplėšti. Jis keistai pažvelgė į mane ir išėjo. Po dviejų valandų prie durų stovėjo
dviguba sargyba, ir mes pagaliau atgavome ramybę.

Basilius – Kloster, Aušros vartų 7 – Arklių Str. 18. 20.06.–05.07.2006. Vergebene
U-Nr.: 34–52 (VšĮ „Kultūros vertybių globos tarnyba“ archyvas).
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Leitenanto Hofmano
pavardė iškalta ant
paminklo Vingio parko
Vokiečių karių kapinėse.
G. Širono nuotrauka.

Galiu pasakyti, kad esu sutikęs daug rusų raudonarmiečių ir civilių, kurie
su mumis elgėsi žmoniškai.
Kai pagalvoju apie vokiečių elgesį su rusų belaisviais, kuriuos mačiau savo
akimis dar prieš tapdamas kareiviu!
Kaip susiklostė mano gyvenimas nelaisvėje jau yra kitas pasakojimas.
Artileristų radistas, jo pavardė neminima (baterija taip pat nežinoma):
Rankinės granatos lengvai sužeistas į blauzdą nakties tamsoje atsilikau nuo
savo baterijos. Daugelį kartų pats vienas bandžiau keltis per upę, bet nesėkmingai. Pradėjus brėkšti dienai pasislėpiau duobėje ties mūro siena. 13-osios
dienos vakarą ketinau dar kartą pabandyti persikelti per upę su rasta automobilio kamera. Bet apie vienuoliktą valandą ties mano slėptuve sustojo trys T-34,
apie pabėgimą nebuvo ko nei galvoti. Aš ir dar keturi draugai pasidavėme.
Pirmiausia tankų įgula mus iškratė – atėmė visus vertingus daiktus – tuomet nuvarė prie kito nedidelio žmonių būrio. Antros kratos metu netekau jojimo kelnių, kojinių ir batų, toliau keliauti teko basam ir tik su apatinėmis kelnėmis. Po truputį mūsų grupėje susirinko apie 80 žmonių. Žygiavome per
miestą, vedami gana malonių vyresnio amžiaus rusų sargybinių. Išvydau ir
savo ugnies poziciją, čia viskas sudegę iki neatpažįstamumo. Tik keli pastatai
išvengė visiško sunaikinimo.
Staiga pasirodę uniformuoti lenkų žydai ėmė daužyti mus šautuvų buožėmis ir kaltinti 70-ies lenkų žydų iš Vilniaus nužudymu. [Labai keistas terminas „lenkų žydas iš Vilniaus“, bet taip tekste]. Šie partizanai norėjo,
kaip patys sakė, pamatyti mūsų „kraują“ ir reikalavo perduoti jiems grupę.
Vienas iš rusų sargybinių ėmė mums pasakoti, jog būsime perduoti partizanams ir sušaudyti. Ir iš tiesų jie mus perėmė, nuvarė pro vartus, ant kurių
užrašyta „Ave Maria“ ir sugrūdo į galinį kiemą. Čia iškeltomis rankomis buvome išrikiuoti į vieną eilę, o žydų karininkas ėmė komanduoti lenkiškai. Partizanai užtaisė ginklus ir pradėjo taikytis, kai paskutinę akimirką pro vartus
įbėgo rusų pulkininkas ir apšaukė mus nesuprantamais keiksmais. Lenkai nuleido pistoletus-kulkosvaidžius, po trumpų derybų buvo sutarta, jog mums
bus skirta kita bausmė.
Jie išsirikiavo vartuose ir liepė mums bėgti po vieną, o jie tuo metu visais
po ranka pakliuvusiais įnagiais stengėsi suduoti mums kuo daugiau smūgių.
Distancijos gale aš pargriuvau, mane pakėlė ir nutempė draugas, sugebėjęs
sėkmingiau įveikti šią rungtį. Likusius gulėti – o tokių nemažai – nudėjo šūviu į sprandą.
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Ši scena galėjo vykti Šventosios Dvasios cerkvės (Aušros Vartų g. 10)
kieme ties vartais ir miesto siena. Tiek senieji Vilniaus gyventojai, tiek
dabartiniai cerkvės tarnautojai pasakojo, kad šioje vietoje buvo šaudomi belaisviai. Hinenas nurodo prie miesto sienos esant masinę kapavietę (žr. Hineno schemą).

Vokiečių belaisviai, su ginkluota palyda vedami pro
Aušros vartus. Greičiausiai
fotografuota 1944 m.
liepos 13 arba 14 d., nes tomis dienomis lijo, o nuotrau-

Mūsų grupės likučius rusų palyda nuvedė į miestą. Už 10 km pasiekėme
nedidelį surinkimo punktą, prie jo vartų kabojo pakarti 3 hiviai [Hiwis, Hilfswillige, savanoriai pagalbininkai]. Čia sutikau nemažai draugų iš 5-osios
ir 6-osios baterijų. Sunkus žygis iki Molodečno, kelionė į miško lagerį netoli
Minsko ir trumpa viešnagė joje neturėjo nieko bendro su humaniškumu.
Hinenas:
Koks naivus buvau! Tikėjausi, jog kažkas tarp trijų tūkstančių karių naktį
tamsoje atsiskirs nuo savo grupės ir ieškos, kur pažadinti šlubuojantį draugą,
ir dar, be to, netgi nesugebantį plaukti. Bet tuo tarpu aš ramiai užmigau su
savo tikėjimu. Tikėjimu, kad mane pažadins arba kad atsibusiu pats. Tai buvo
turbūt pirmas kartas mano gyvenime, kai miegojau taip ilgai, parpiau dvylika
valandų be pertraukos.
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koje gatvės grindinys šlapias.
J. Chalip nuotrauka, РГАКФД,
Nr. 302832.

