Sunaikintas Ju-87 atakos
lėktuvas Kirtimų aerodrome.
ЦАМО, ф. 290, оп. 3284, д. 450,
л. 58.

degė JU-52, jis buvo įriedėjęs į bombos išraustą duobę. Kitas lauko pakrašty
stovintis lėktuvas greičiausiai taip pat buvo pašautas.
Pirmą akimirką mums išsilaipinus pagalvojau, kad čia dar pakankamai ramu. Iššoko draugai ir paruošė transportuoti desantinius konteinerius. O aš,
visą dieną išsėdėjęs kulkosvaidininko krėsle, jaučiausi visai sustingęs. Tad išsitiesiau, pasirąžiau ir garsiai nusižiovavau. Vyresnysis feldfebelis, galinis
šaulys, įsiuto. Jis užriaumojo man, kad krutinčiau uodegą:
– Žmogau, gal išprotėjai, ar atskridai čia pamiegoti? Judinkis, mums metas skristi! – Nebuvo laiko pakankamai apsižvalgyti, nes jau temo. Dar keli
kariai sulipo į JU: sužeistasis sugipsuota ranka, raštininkas, du iš skraidančio
personalo. Jie sušoko į jau pradėjusią riedėti mašiną. Dar greitai atbėgo vienas
landseris ir įsliuogęs pro dureles jas užšovė.
Kai mūsų lėktuvas pakilo, ore dar sukiojosi keletas JU, pasiruošusių tūpti.
Tačiau jiems per radijo stotį tikriausiai pranešė, kad tūpti jau yra per tamsu.
Mes dar nežinojome, kad miško pakrašty už oro uosto stovėjo tankai. Tikriausiai juos išgąsdino mūsų sunkieji orlaiviai ir, kol JU suko ore, šie laikėsi
tyliai.

Parašiutininkai prie
desantinio konteinerio.

< Parašiutininkai neša
desantinį konteinerį.
Skyriui priklausydavo keturi
tokie konteineriai, kiekvienas kurių sverdavo iki 100 kg.

Draugo pasakojimą atkartoja Haincas Frišmanas:

Priklausomai nuo užduo
ties, juose galėjo būti laiko-

Žvilgsnis pro langą: po mumis į vakarus traukė kolonos. „Priekyje dega:
ten turi būti Vilnius,“ – lėktuvo kabinos radistas parodė pirštu pro kabinos
stiklą. Horizonte stovėjo grėsmingas dūmų stulpas. Mes greitai artėjome: tai,
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ma amunicija, ginkluotė,
ryšių priemonės arba
medikamentai.
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Masinė kapavietė Bazilijonų
vienuolyno kieme.
T. Poškos nuotrauka.

e lgėsi 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 ka
sinėjimų 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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