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41. 

Nuosprendis	priimtas

Liepos 13 d. Sovnarkomas sugriežtino prieš Romanovus nukreiptas 
priemones, nustatydamas, kad visas Nikolajui ir jo šeimai priklausantis 
turtas turi tapti Rusijos Socialistinės Federacinės Sovietų Respublikos „pa-
veldu“. Tai turėjo apimti viską, ką imperatoriškoji šeima nuosavybės teise 
valdė Rusijoje ir užsienyje. Dekretas aprėpė visus, kurie oficialioje gene-
aloginėje knygoje įvardijami kaip šeimos nariai; jį pasirašė Leninas ir jo 
administracijos vadovas Vladimiras Bonč-Brujevičius1. Keista, kad Leni-
nas norėjo išlaikyti tai paslaptyje. Romanovų žemės jau buvo nusavintos 
Lenino Žemės dekretu po Spalio revoliucijos, ir nė vienam sovietų parei-
gūnui nebuvo draudžiama konfiskuoti kitų jų nuosavybės objektų. Gali 
būti, jog Leninas, žinodamas, kad imperatoriškajai šeimai netrukus bus 
įvykdyta mirties bausmė, norėjo šiems nusavinimams suteikti deramą tei-
sinį pagrindą. Galbūt jis šiuos drastiškus veiksmus prieš savaitę aptarė su 
Gološčekinu Maskvoje arba Hjuzo aparatu su Beloborodovu. Gali būti ir 
taip, kad jis siekė užkirsti kelią bet kuriam gyvam išlikusiam Romanovui 
pareikšti pretenzijas į Nikolajaus turtą. Leninas buvo didžiausias teisinis 
nihilistas, manantis, kad įstatymai yra „buržuazinė suktybė“. Bet kartu jis 
buvo profesionalus teisininkas ir suprato, jog būtina neleisti niekam – nei 
Rusijoje, nei užsienyje – kliudyti vyriausybės darbui.

Antrąją liepos savaitę Lenino ir Sverdlovo dėmesį užėmė Mirbacho nu-
žudymas ir Maskvos bei Jaroslavlio sukilimai; tikėtina, kad sostinės va-
dovybė dar nebuvo priėmusi galutinio sprendimo dėl Romanovų. Buvo 
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aišku tik viena: Maskva nebebuvo tinkama vieta buvusio imperatoriaus 
teismui.

Esama ir kito paaiškinimo. Pasak atsiminimų, kuriuos Vakaruose pa-
skelbė politinis emigrantas G. Z. Besedovskis, už maisto atsargas atsakin-
gas komisaras Piotras Voikovas vėliau tvirtinęs, kad naujoji Uralo srities 
vadovybės politika bylojo apie jų ir Maskvos nuomonių skirtumą. Tačiau, 
pridūręs Voikovas, pati Maskva buvo susiskaldžiusi, ir jei Leninas buvo 
labiau nusiteikęs išsaugoti Nikolajaus gyvybę kaip kozirį deryboms su 
vokiečiais, Sverdlovas ir Krestinskis palaikė Uralo vyrus. Visgi Leninas 
neva pakeitęs nuomonę, kai išgirdo apie gresiantį čekoslovakų legiono 
puolimą. Centro komitetas pasmerkė mirčiai ir Aleksandrą bei Nikolajaus 
vaikus, tačiau kartu perspėjo, kad jų likimas turi būti laikomas visiškoje 
paslaptyje, kol Vokietijos valdžia tebesvarsto suteikti jiems prieglobstį, be 
to, nereikia dar labiau erzinti Berlyno po Mirbacho nužudymo2. Tai gana 
tikėtina, bet kartu ir visiškai neįrodoma teorija. Voikovas galėjo tiesiog 
atkartoti netrukus priimsimą oficialią poziciją, kad galutinis sprendimas 
buvęs vienašališkai padarytas Jekaterinburge. Galėjo būti ir taip, jog Leni-
nas su Sverdlovu išsiuntė Gološčekiną patvirtinę keletą galimybių, o galu-
tinį sprendimą palikę Uralo srities Vykdomajam komitetui.

Nors dokumentų, įrodančių, ar ir kiek Leninas buvo atsakingas dėl kon-
kretaus sprendimo šiame etape, yra nedaug, jis tikrai nedarė jokių kliūčių 
įvykdyti egzekucijas. Visą vasarą jis barė bolševikus, kuriuos įtarė nero-
dant reikiamo nuožmumo Spalio revoliucijos priešams. Kūrė ir palaikė 
smurtinę atmosferą. Turėjo galimybę sustabdyti žudynes Urale išgirdęs, 
kaip Miasnikovas atsikratė Michailo Romanovo, bet nepareiškė tam jokio 
nepritarimo. Iš tikrųjų visai įmanoma, kad Leninas Gološčekinui suteikė 
slaptą leidimą tokiems pat veiksmams prieš Ipatjevo namo kalinius3.

Liepos 12 d., Gološčekinui grįžus iš derybų Maskvoje, Uralo srities ta-
ryba susirinko apsvarstyti savo ateities planų. Kaip po kelerių metų pa-
sakojo Vykdomojo komiteto narys Pavelas Bykovas, pirmasis svarbus 
klausimas, užduotas karinei vadovybei, buvo toks: kiek laiko Jekaterin-
burgas galės atsilaikyti?4 Atsakymas buvo akivaizdus. Čekoslovakų pa-
jėgos užimdavo kiekvieną miestą, kurį pasiekdavo. Čeliabinskas tapo jų 
kariniu centru Urale, iš ten jie nusprendė vienus dalinius pasiųsti į Vol-
gos sritį prisijungti prie Komučo liaudies armijos, o kitus, vadovaujamus 
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pulkininko leitenanto Sergejaus Voicechovskio – prieš Jekaterinburgą5. 
Uralo komunistų vadovybė pripažino, kad miesto gynyba yra nepakanka-
ma ir kad Raudonosios pajėgos drausme ir patirtimi nusileidžia naujajam 
priešui. Tai lėmė kalinamų Romanovų likimą. Bet kokia mintis teisti juos 
Jekaterinburge ar kur kitur buvo nerealistiška. Visame regione „sovietų 
valdžiai“ grėsė išnykimo pavojus, ir iš tikrųjų Jekaterinburgas bei Permė 
buvo vieninteliai didžiuliai miestai, vis dar valdomi bolševikų. Užuot per-
kėlęs imperatoriškąją šeimą į vakarus, Vykdomasis komitetas nusprendė 
juos sušaudyti. Bolševikų nuomone, tai buvo geriau nei rizikuoti, kad Ro-
manovai pateks į kontrrevoliucionierių rankas, be to, Vykdomajame ko-
mitete, šiaip ar taip, buvo keletas asmenų, kurie troško juos nužudyti jau 
daug anksčiau nei 1918 m. vasarą6.

1918 m. liepos 9 d. prie namo pastebėtas besitrainiojantis kažkoks žmo-
gus. Paprašytas eiti šalin, jis atsakė keiksmažodžių lavina. Sargybiniai 
nutempė jį į Čeka būstinę7. Karinei padėčiai tolydžio blogėjant, nebuvo 
galima rizikuoti. Visų nervai buvo įtempti iki kraštutinumo. Kitas keis-
tas tomis dienomis nutikęs įvykis buvo daktaro Archipovo, kurio namų 
bolševikai kažkodėl nerekvizavo, „kelionė“ po miestą. Jis apėjo kiekvieną 
vaistinę, kurioje tikėjosi rasti sieros rūgšties. Jam reikėjo 400 svarų šio nuo-
dingo skysčio – gana didelis kiekis paprastam gydytojui, tačiau jo mirtina 
paskirtis paaiškėjo tik vėliau8.

1918 m. liepos 14 d. Gološčekinas išėjo pasivaikščioti su savo pavaduo-
toju ir apskrities kariniu komisaru Anuchinu. Prie jų prisijungė Safarovas 
ir keletas kitų Tarybos narių. Šitaip bolševikai visada susitikdavo pasitarti 
iki 1917 m., kai norėdavo išvengti smalsių policijos ir butų savininkių akių, 
o Jekaterinburge dabar buvo tokia kritiška padėtis, kad vietos vadovai 
troško pailsėti nuo nuolatinio sėdėjimo komitetų kabinetuose. Jie žinojo, 
jog tai gali būti paskutinė proga jiems laisvai pasikalbėti prieš prasidedant 
mūšiams miesto prieigose. Trys vyrai pritarė būtinybei skubiai įvykdyti 
mirties bausmę visiems Romanovams. Kiti grupelės nariai šį pasiūlymą 
atmetė. Tarp jų buvo ir Uralo srities tarybos Vykdomojo komiteto narys 
Nikolajus Ufimcevas. Jam atrodė, kad reikia nužudyti tik Aleksandrą – esą 
būtent ji kalta dėl netinkamo Romanovų valdymo. Ufimcevas manė, kad 
žmoną be galo mylįs Nikolajus neturi savo nuomonės; taip pat jis prieš-
taravo bet kokiems siūlymams nužudyti Romanovų vaikus. Bolševikų 
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grupelė grįžo į miestą taip ir neišsprendusi klausimo, kas turi būti nužu-
dytas. Romanovų egzekucija buvo įtraukta į Jekaterinburgo vadovybės 
darbotvarkę, tačiau numatomų aukų sąrašas dar nebuvo sudarytas9.

Liepos 16 d. 8 val. į Ipatjevo namą atvyko Jurovskis, netrukus prie jo 
prisijungė ir Beloborodovas. Apžiūrėję pastatą, jie išvyko į kitus susitiki-
mus, palikę Nikulinui viską prižiūrėti, kol vakare sugrįš Jurovskis10. Belo-
borodovas nusprendė įvykdyti egzekucijas, vos tik sulauks patvirtinimo 
iš Maskvos.

Vėliau tą pačią dieną Uralo srities tarybos Vykdomasis komitetas su-
sirinko „Amerikos“ viešbutyje – srities Čeka būstinėje – išklausyti Gološ-
čekino pasakojimo apie jo kelionę į Maskvą. Gološčekinas tuo metu ten 
gyveno kartu su čekistų vadovybe11. Kai kurie posėdžio dalyviai išreiškė 
nusivylimą, kad jam nepavyko gauti nedviprasmiško Sverdlovo leidimo 
nužudyti Romanovų šeimą. Safarovas Gološčekino kandžiai paklausė, 
kiek laiko, jo manymu, Jekaterinburgas atsilaikys prieš čekoslovakų puo-
limą12. Vis dėlto grįžta prie klausimo, kaip ir kur turėtų įvykti egzekucija 
ir kurie asmenys turėtų būti nužudyti. Po trumpos diskusijos nuspręsta 
užduotį atlikti Ipatjevo name. Vadinasi, nužudyti teks ne tik imperatoriš-
kąją šeimą, bet ir juos prižiūrintį gydytoją, virėją, liokajų, tarnaitę ir ne-
pilnametį virėjo padėjėją. Logika buvo žiauri: jie savo likimą susiejo su 
Romanovais ir dabar turės skinti savo sprendimo vaisius13.

Tačiau kaip geriau suorganizuoti žudynes? Beloborodovas siūlė sureži-
suoti tariamą Romanovų bandymą pabėgti, tada nuvežti juos į mišką mies-
to pakrašty ir ten nužudyti. Pats Nikolajus turėjo būti paliktas namuose. 
Jis turėjo būti viešai sušaudytas perskaičius jam pateiktus kaltinimus. Go-
loščekinas nepritarė siūlymui dėl praktinių priežasčių: jis neįsivaizdavo, 
kaip įmanoma įtikinamai surežisuoti bandymą pabėgti. Siūlė paprasčiau-
siai nuvežti šeimą į mišką, sušaudyti, o kūnus sumesti į kurią nors apleistą 
šachtą. Po to esą reikėtų įžūliai visiems pranešti, kad Romanovai perkelti į 
saugesnę vietą. Voikovas turėjo kitą idėją – nuvesti Romanovus prie upės, 
pririšti jiems po svarmenį ir nuskandinti14. Tačiau galiausiai viršų paėmė 
Gološčekino pasiūlymas. Jo planas turėjo rimtą pranašumą: jis buvo pa-
prastas ir lengviausiai nuslepiamas nuo smalsių akių.

Jurovskis, kuriam buvo įsakyta įgyvendinti planą, grįžo į Voznesens-
kio prospektą ir ėmėsi parengiamųjų darbų. Pirmiausia jis liepė įprastai jį 
pavaduojančiam Pavelui Medvedevui pranešti budintiems sargybiniams 
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apie planą sušaudyti imperatoriškąją šeimą15. Po to davė nurodymą perkel-
ti jaunąjį virtuvės padėjėją į Popovo namą, kur buvo apsistoję raudongvar-
diečiai – kaip kovotojas už darbininkų klasę, Jurovskis, matyt, nusprendė, 
kad berniuko gyvybę reikia išsaugoti. Taip pat jis įsakė Medvedevui su-
rinkti iš sargybinių jų revolverius. Kai Medvedevas juos atnešė, Jurovskis 
paaiškino: „Šiandien mes sušaudysime visą šeimą.“ Jurovskis nusprendė 
į sušaudymo komandą atrinkti patikimiausius žmones ir juos aprūpinti 
geriausiais ginklais. Jis liepė Medvedevui pasakyti sargybiniams, kad jie 
nesutriktų išgirdę šūvius. Jis kalbėjo greitai, trumpai ir ryžtingai16.

Dar reikėjo informuoti Maskvą apie Jekaterinburgo ketinimus, ir Go-
loščekinas su Safarovu 1918 m. liepos 16 d. nusiuntė bendrą telegramą Zi-
novjevui į Petrogradą. Tuo metu tai buvo patikimiausias būdas susisiekti 
su Maskva. Zinovjevas telegramos turinį turėjo perduoti Sverdlovui, o 
kopiją nusiųsti Leninui. (Lenino įsakymas Uralo srities tarybos Vykdo-
majam komitetui susijungti su juo tiesioginiu ryšiu, akivaizdu, nebuvo 
įgyvendintas.) Tai, kad telegramą pasirašė Gološčekinas ir Safarovas, o 
ne Beloborodovas, neturėjo jokios reikšmės. Miestas netrukus turėjo būti 
puolamas, ir jo vadovai pasiskirstė užduotis, ruošdamiesi evakuacijai. 
Uralo vadovybė prašė oficialaus Lenino ir Sverdlovo leidimo nužudyti 
Romanovus. Zinovjevas iš karto suprato telegramos svarbą ir persiuntė 
ją, pridurdamas trumpą komentarą: „Praneškite Maskvai, kad su Filipu 
[Gološčekinu] sutartas teismo procesas negali būti atidėtas dėl karinių 
aplinkybių. Jeigu jūsų nuomonė yra neigiama, prašome kuo skubiau mus 
informuoti. Gološčekinas ir Safarovas. – Susisiekite su Jekaterinburgu pa-
tys. Zinovjevas.“17

Telegrama iš Petrogrado pasiekė Maskvą 1918 m. liepos 16 d. 21.22 val., 
arba 23.22 val. Uralo laiku18. Jos turinys atrodo neturintis jokios prasmės, jei 
nežinai sutarto kodo. Kaip balandį Sverdlovas ir Jakovlevas keliaujančius 
Romanovus vadino „bagažu“, taip ir Gološčekinas su Safarovu tikriau-
siai vengė žodžio „egzekucija“ ir vietoj jo pasirinko nekalčiau skambantį 
„teismo procesas“. Nė vienas bolševikų lyderis negalėjo ignoruoti sovietų 
pralaimėjimo pilietiniame kare galimybės, ir jeigu tokiu atveju kuris nors 
iš jų būtų patekęs į priešo nelaisvę, būtų nesulaukęs jokio pasigailėjimo iš 
jų susirašinėjimo paaiškėjus, kad jie kaip nors prisidėjo prie Romanovų 
likvidavimo. Be to, bolševikai vis dar šiek tiek prisibijojo visuomenės nuo-
monės ir nenorėjo būti pasmerkti dėl Nikolajaus, o ypač jo nekaltų vaikų, 
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nužudymo. Dar prieš Vasario revoliuciją jie buvo puikiai įvaldę koduotas 
žinutes ir šifrus. Po Spalio revoliucijos, net ir įgiję telegrafo tinklo kontro-
lę, jie apdairiai nusprendė neatsisakyti tokių atsargumo priemonių. Kad 
ir kaip būtų, Gološčekinas su Safarovu žinojo, kad Leninas ir Sverdlovas 
supras, ką jie turi omenyje, nes greičiausiai buvo susitarę, kaip rašyti vieni 
kitiems.

Visą tą laiką sušaudymo komanda Ipatjevo namuose išlaikė kovinę pa-
rengtį. Tačiau Jurovskis nieko negalėjo daryti, kol Vykdomojo komiteto 
vadovybė negavo atsakymo iš sostinės ir neįgaliojo jo tęsti darbo19. Tai 
paneigia versiją, kad Uralo vadovybė veikė savo iniciatyva ir tik vėliau 
informavo Maskvą.

Gavę Gološčekino telegramą, Leninas su Sverdlovu ilgai tarėsi, kol ga-
liausiai perdavė atsakymą vienam iš Lenino asmens sargybinių A. I. Aki-
movui. Šis turėjo tučtuojau motociklu važiuoti į centrinę telegrafo stotį. 
Sverdlovas liepė jam elgtis itin apdairiai ir parnešti telegramos kopiją bei 
juostelę. Telegrafininkui atsisakius paklusti, Akimovas išsitraukė revolve-
rį. Padaręs, kas liepta, Akimovas grįžo į Kremlių ir toliau kaip niekur nie-
ko tęsė sargybinio pareigas. Telegrama buvo išsiųsta į Jekaterinburgą tuo 
pačiu aplinkiniu keliu, per Petrogradą ir Permę20. Iki šiol niekas nėra radęs 
jokių jos pėdsakų, todėl vis dar nėra įrodymų, kad Leninas ir Sverdlovas 
būtų pasmerkę mirčiai Nikolajų ir jo šeimą. Tai buvo padaryta tyčia. Sov-
narkomo, Tarybų vykdomojo centro komiteto ir partijos Centro komiteto 
įrašai turėjo būti kuo „švaresni“, kad niekas negalėtų suversti Maskvos 
bolševikų vadovybei kaltės dėl imperatoriškosios šeimos išžudymo. Nuo 
pat 1918 m. liepos iki šių dienų netrūko neigiančių, kad bolševikų centri-
nė vadovybė žinojo apie sprendimą Ipatjevo namuose įvykdyti Romano-
vams mirties bausmę. Tiesą sakant, šio įsitikinimo iki šiol laikosi daugelis 
Lenino gerbėjų21.
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Jurovskis buvo pasirengęs, bet iki operacijos pradžios tikslaus plano 
niekam nesakė. Tiesa, jis turėjo paaiškinti Medvedevui, kad jie privalą 
laukti ženklo iš Uralo srities tarybos Vykdomojo komiteto. Nieko neturė-
jo būti daroma, kol neatvyks Vykdomojo komiteto siųstas pareigūnas ir 
neištars kodinio žodžio „kaminkrėtys“. Jurovskis pagaliau atskleidė pla-
ną savo sudarytai sušaudymo komandai, bet aiškindamas smulkmenas 
išgirdo nepritariamą murmėjimą. Kai kuriems latviams nepatiko mintis 
žudyti beginkles jaunas moteris. Jurovskis pašalino juos iš komandos, ne-
norėdamas kliautis žmonėmis, kurie nebuvo tvirtai pasiryžę vykdyti savo 
revoliucinės pareigos1. Tai turėjo būti kruvinas reikalas, ir jam reikėjo vis-
kam pasirengusių skerdikų. Baigęs atranką, jis kiekvienam atskirai nuro-
dė, į ką taikytis. Tada išdalijo naganus2. Kodėl revolveriai, o ne šautuvai? 
Greičiausiai todėl, kad jis norėjo užklupti Romanovus netikėtai – vargu ar 
jie supras, kas vyksta, jei kareiviai turės tik pistoletus.

Tuo metu tolumoje jau buvo girdėti čekoslovakų artilerijos dundėji-
mas, jis darėsi vis garsesnis3. Sargybiniai puikiai suvokė, kad artėja krizės 
apogėjus. Tačiau Ipatjevo name nieko negalėjo nutikti, kol Maskva neda-
vė leidimo ir nebuvo pristatyta jos telegrama. Sargybiniams buvo įsakyta 
kantriai laukti. Romanovai jokiu būdu neturėjo sužinoti, kas jų laukia. Jie 
nematė, kaip gatvėje bolševikai sustatė kulkosvaidžius ir užtvėrė visus 
pravažiavimus pro namą4.
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Artėjant vidurnakčiui visų nervai nuo ilgo laukimo buvo įsitempę, o 
Jurovskis neįsivaizdavo, kodėl delsiama. Įtampa vis labiau augo. Pirmą 
valandą nakties jis jau buvo rimtai sunerimęs: iš vadovybės vis dar ne-
girdėti jokio signalo. Kuo toliau, tuo sunkiau buvo išlaikyti sušaudymo 
komandos kovinę dvasią. Galiausiai 1.30 val. nakties prie sargybos posto 
pasirodė bendrapartietis ir perdavė nurodymą „kaminkrėtys“. Pagaliau 
Jurovskis galėjo imtis veiksmų. Atėjo lemiama akimirka. Kaip Čeka kari-
ninkas jis buvo pasiryžęs viskam, kas, jo manymu, galėjo būti naudinga 
revoliucijos reikalui, ir jei atėjo įsakymas nušauti visų nekenčiamus Ro-
manovus, jis uoliai tai padarys. Tiesa, po 1917 m. vasario karo vadai, kaip 
ir kitų sričių vadovai, nebegalėjo tikėtis visiško savo pavaldinių paklus-
numo. Laimei, jis kruopščiai atrinko savo būrį ir žinojo, kad jie padarys 
viską, ką tik jis lieps5.

Jurovskis pats pažadino daktarą Botkiną ir liepė apsirengti. Kaip pre-
tekstą nurodė neramumus mieste, dėl kurių Romanovai turėjo būti per-
kelti į saugesnę vietą. Tas pats buvo pakartota imperatoriškajai šeimai, 
jiems buvo liepta apsirengti ir nusileisti į rūsį. Jurovskis tyčia jų nesku-
bino, kad išlaikytų ramybę, ir nors tai buvo neįprastas, visiškai netikėtas 
įsakymas, namo gyventojai į jį reagavo ramiai ir apsiprausė prieš prisista-
tydami sargybiniams6.

Antrą valandą nakties Nikolajus su Aleksejumi ant rankų iš viršutinio 
aukšto nusileido į rūsį. Visiems susirinkus patalpoje, Jurovskis liepė Alek-
sandrai ir Aleksejui atsisėsti dviejuose ten iš anksto pastatytuose krėsluo-
se. Likusiųjų buvo paprašyta stovėti. Su Jurovskiu buvo Nikulinas, Pa-
velas Medvedevas, Michailas Medvedevas, Piotras Jermakovas ir septyni 
latviai. Visi dvylika vyrų rankose gniaužė po vieną iš tuzino revolverių, 
kuriuos Jurovskis jiems buvo išdalijęs anksčiau7. (Pasak vėlesnių Medve-
devo parodymų, Jurovskis liepęs jam eiti iš rūsio ir patikrinti, ar girdė-
ti šūviai8, bet greičiausiai jis tai pasakė tuščiai vildamasis išvengti kalti-
nimų.) Tada Jurovskis trumpai ir atžariai paskelbė Uralo srities tarybos 
Vykdomojo komiteto įsakymą įvykdyti jiems mirties bausmę. Nikolajus 
nustebęs atsisuko į jį ir norėjo kai ko paklausti9.

Jurovskis pakartojo nuosprendį ir nedelsdamas sušuko: „Ugnis!“ Jis 
pats, kaip buvo sutarta, nusitaikė į Nikolajų ir vienu šūviu jį nužudė. Ta-
čiau apskritai salvė buvo gana chaotiška, kulkos rikošetu atsimušinėjo 
nuo sienų. Nepaisant mažo atstumo, ne visi sargybiniai iš karto pataikė 
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į savo aukas, ir, pasak kai kurių pranešimų, Nikolajaus žudikas iš tikrųjų 
buvo Michailas Medvedevas iš Uralo Čeka, neva paprašęs komendanto jo 
taikiniu skirti ne ką kitą, o buvusį imperatorių10. Tuo metu gatvėje pasta-
tytas sunkvežimis užvestu varikliu ėmė garsiai burgzti, kad nuslopintų 
iš namo sklindantį triukšmą. Šaudymas tęsėsi tol, kol Jurovskis įsitikino, 
kad niekas neišgyveno, ir liepė liautis. Tada jis žengė apžiūrėti aukų11.

Vaizdas buvo baisus. Rūsys priminė mėsininko šaldymo kamerą: sienos 
aptaškytos krauju, aplipusios kaulų atplaišomis ir mėsos skutais. Vėliau 
Pavelas Medvedevas paliudijo, kad visos aukos buvo mirusios, išskyrus 
Aleksejų, kuris vis dar dejavo. Jurovskis šovė į jį dar du ar tris kartus, kad 
pribaigtų. Kai kurie komandos nariai, pajutę šleikštulį, nebegalėjo ilgiau 
čia išbūti. Jurovskis suriko Pavelui Medvedevui eiti ir nuraminti kitus tar-
nybinėje patalpoje laukiančius sargybinius. Šie girdėjo šaudymą ir norėjo 
sužinoti, kas atsitiko. Kai kurie šoko Medvedevui į akis jam dar nespėjus 
nieko pasakyti. Jie pareiškė, kad jis turėsiąs prisiimti atsakomybę už tai, 
kas buvo padaryta, akivaizdžiai nenorėdami patys būti ateityje apkaltinti. 
Medvedevas liepė jiems grįžti prie savo pareigų. Kai Jurovskis sužinojo 
apie jų nuogąstavimus, liepė Medvedevui eiti atgal ir vėl pasikalbėti su 
sargybiniais. Jurovskis įvykdė Vykdomojo komiteto jam skirtą slaptą už-
duotį ir nenorėjo, kad ji išaiškėtų kritikai pasiekus Jekaterinburgo gatves. 
Sargybiniai privalėjo laikyti liežuvius už dantų12.

Jurovskis davė nurodymą išvalyti rūsio grindis ir sienas13. Buvo atnešti 
kibirai, šluostės ir grindų šepečiai. Tai buvo nemalonus, koktus darbas, 
nes prieš tai reikėjo išnešti lavonus, surinkti drabužių ir kūnų gabalėlius. 
Išplovę patalpą, sargybiniai norėjo grįžti į savo buveinę Popovo name pa-
ilsėti. Medvedevas tai uždraudė, bijodamas, kad jie paskleis naujienas po 
visą miestą. Taigi privertė juos miegoti Ipatjevo namo pirtyje14.

Tuo metu Romanovų ir jų palydovų kūnai buvo sukrauti į sunkvežimį 
ir išvežti iš Jekaterinburgo. Atsikratyti jais buvo patikėta Piotrui Jermako-
vui. Buvo ketinama kūnus kremuoti ir išmesti į šachtą. Kelias buvo duobė-
tas, ir kelionė užtruko ilgiau, nei tikėtasi. Sunkvežimiui pasiekus kelionės 
tikslą Jermakovas davė įsakymą nuodugniai apžiūrėti lavonus, ieškant 
brangenybių bei kitų vertingų daiktų. Pasirodė, kad Romanovai drabu-
žiuose slėpė pačių įvairiausių vertybių. Paskui kūnai buvo suversti į krū-
vą, paltai ir suknelės turėjo atstoti pakuras. Išpylus ant jų keletą kanistrų 
benzino buvo uždegtas degtukas, ir liepsnos šoko į dangų. Kremavimas 
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buvo atliktas negrabiai, ir Jermakovas nusprendė, kad norint nepalikti jo-
kių pėdsakų protingiausia būtų palaikus sumesti į netoliese esančią šach-
tą ir viską užpilti rūgštimi. Nors Jermakovas neįsivaizdavo, kuriam galui 
kas nors būtų sumanęs lipti žemyn nenaudojama šachta, nenorėjo palikti 
galimybės atpažinti bent vieną iš lavonų.

Jermakovas tiesiog vykdė įsakymą. Galbūt jau po kelių dienų čekoslo-
vakų legionas ims skintis sau kelią į miestą. Netoli kasyklų gyvenę vals-
tiečiai, kuriems buvo liepta nesiartinti prie sunkvežimio, tikriausiai pa-
stebėjo degantį laužą ir vargu ar tylės apie tai, ką matė. Uralo komunistų 
vadovybė iki galo neapgalvojo visų plano smulkmenų, ir nereikėjo būti 
genijumi, kad suprastum, kas galėjo nutikti miške. Bolševikai jau rengėsi 
evakuotis iš Jekaterinburgo: jie žinojo, kad jei neįvyks stebuklas, čekoslo-
vakai ir jų sąjungininkai rusai taps naujaisiais miesto šeimininkais. Britai 
tebeturėjo konsulatą kitoje gatvės pusėje, priešais Ipatjevo namą. Net jei-
gu juos suklaidino sunkvežimio variklio burzgimas žudant imperatoriš-
kąją šeimą, jie būtinai turėjo įtarti kažką negera, o Jurovskiui jau ir taip 
buvo sunku viską slėpti. Be to, verslininkas Ipatjevas netrukus susigrąžins 
savo turtą ir galės papasakoti pasauliui apie tai, ką ten rado.

Jurovskis ir jo komanda tegalėjo viltis iki minimumo sumažinti įrody-
mų skaičių. Ugnis ir rūgštis turėjo atlikti savo darbą miške; šepečiai ir 
valikliai – sunaikinti pėdsakus Ipatjevo name. Kai bolševikų vadovybė 
paliks Uralo sostinę, jie ir jų nusikaltimai tiesiog išnyks. Bolševikai pasie-
kė didžiąją dalį to, ko norėjo. Jiems pavyko atlikti nuostabiausią magišką 
triuką: jų kalinti Romanovai tiesiog išgaravo nakties ore.
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