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N U O  S K Ė Č I O  I K I 
P I K I R U O J A M O J O  B O M B O N E Š I O

1924 metai. Gyvenu liuteronų kunigo name Zeiferdau1 kaimelyje, Silezi-
joje. Man aštuoneri metai. Vieną sekmadienį tėvas su motina išvyksta į 
„Aviacijos šventę“ gretimame Šveidnico2 mieste. Labai supykstu, kad man 
neleista vykti drauge su jais, tad grįžusiems tėvams tenka nuolat pasakoti, ką 
ten matė. Iš jų sužinau apie žmogų, kuris iššoko su parašiutu iš didelio aukš-
čio ir sėkmingai nusileido ant žemės. Pasakojimo sužavėtas kamuoju savo 
seseris prašydamas kuo tiksliau apibūdinti tą žmogų ir jo parašiutą. Mama 
pasiuva man mažą parašiuto modelį, aš parišu po juo akmenį ir jaučiu pasi-
didžiavimą, kai akmuo su parašiutu lėtai nusklendžia ant žemės. Man atro-
do, kad aš irgi galėčiau padaryti tą patį, tad kitą sekmadienį, porai valandų 
likęs vienas namuose, nusprendžiu nedelsiant įgyvendinti savo sumanymą.

Kuo greičiau laiptais į antrą aukštą! Užsiropštęs su skėčiu ant palangės, 
išskleidžiu jį, dirsteliu žemyn ir, dar nespėjęs išsigąsti, iššoku pro langą. Nu-
krintu į vešlų gėlyną ir labai nustembu įsitikinęs, kad gerokai prisitrenkiau ir 
net susilaužiau koją. Mano „parašiutas“ išdavikiškai išsivertė į išvirkščią pu-
sę, kaip visi skėčiai yra linkę elgtis, ir beveik nesustabdė kritimo. Tačiau, ne-
paisant to, esu tvirtai apsisprendęs – būsiu lakūnu.

Neilgai pasimokęs aukštesniojoje realinėje mokykloje, vis dėlto domiuosi  
humanitariniais mokslais ir lotynų bei graikų kalbomis. Zagane, Niskyje, 
Gerlice ir Laubane – tėvas žavingoje Silezijos provincijoje dažnai keitė šei-
mos gyvenamąją vietą – praeina mano mokymosi metai. Mano atostogos, 
skirtos beveik vien sportui, ypač motociklams ir lengvajai atletikai vasarą bei 
slidinėjimui žiemą, grūdina ir stiprina kūną tolesniam gyvenimui. Man pa-
tinka viskas, todėl neapsistoju ties viena kuria  sporto šaka. Galimybės rink-
tis mūsų kaime labai ribotos – žinių apie sporto įrankius semiuosi vien iš 
žurnalų, tad šuoliams su kartimi panaudoju ilgą medinį baslį ir motinos iš-
temptą skalbinių džiaustymo virvę. Bet vėliau su tikra bambukine kartimi 
galiu įveikti gana nemažą aukštį... Būdamas dešimties metų vykstu už pen-
kiasdešimt kilometrų nuo mūsų namų į Pelėdų kalnus, ten išmokstu slidinėti  

1  Seiferdau – dabar Zebžyduvas – kaimas Švidnicos apskrityje Žemutinės Silezijos vaivadijoje, 
Lenkija.
2  Schweidnitz – dabar Švidnica – Žemutinės Silezijos vaivadijos miestas, Lenkija.

Leitenantas H.U. Rudelis Lenkijoje. 1939 m. rugsėjis.
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dviejų metrų ilgio slidėmis, padovanotomis man Kalėdų proga... Į tėvo „ožį“, 
skirtą malkoms pjauti, atremiu porą lentų, jos man bus tramplinas. Greito-
siomis įsitikinu, kad tas įrenginys pakankamai tvirtas. Dabar nestabdydamas 
sukteliu savo motociklo droselio rankeną ir įsibėgėjęs užlekiu lentomis aukš-
tyn. Nusileidžiu kitoje pusėje ir staigiai apsisukęs grįžtu kitam šuoliui per 
lentas ir per patvarųjį „ožį!“

Dideliam tėvų nerimui, net nepagalvoju, kad, be sporto, dar turėčiau ir 
gerai mokytis. Savo mokytojams krečiu beveik visokias įmanomas išdaigas. 
Tačiau grėsmingai priartėjus metui stoti mokytis toliau, dėl mano ateities at-
siranda rimtesnių rūpesčių. Viena iš seserų studijuoja mediciną, tad dėl šios 
priežasties galimybė skirti man didelę pinigų sumą, kurios reikia norint mo-
kytis civilinės aviacijos lakūnų mokykloje, deja, net nesvarstoma. Tad nu-
sprendžiu dirbti sporto instruktoriumi.

Visiškai netikėtai įkuriama Liuftvafė3 (karinės oro pajėgos), ir kviečiami 
savanoriai papildyti karininkų gretas. Tokiam kaip aš nevykėliui mokiniui 
nedaug vilties išlaikyti sunkius stojamuosius egzaminus. Keletas pažįstamų, 
gerokai už mane vyresnių vaikinų, kurie anksčiau mėgino įstoti, patyrė nesė-
kmę. Atrodo, iš šešių šimtų kandidatų bus atrenkama tik šešiasdešimt, tad net 
neįsivaizduoju savo galimybės patekti tarp tų dešimties procentų išrinktųjų. 
Vis dėlto likimas susiklosto kitaip ir 1936 metų rugpjūčio mėnesį kišenėje jau 

3  Luftwaffe – karinės oro pajėgos, Vokietijos ginkluotųjų pajėgų  dalis.

turiu pranešimą apie priėmimą nuo artėjančio gruodžio mėnesio į Verderio 
karo lakūnų mokyklą. Įstojus rudenį teko atlikti dviejų mėnesių darbo prie-
volę statant Neisės vandens lygio reguliavimo įrenginius ties Muskau. Pir-
mąjį semestrą mes, naujokai, patekome į  griežto pradinio rengimo „malū-
ną“. Rikiuotės pratybos truko šešis mėnesius. Lėktuvus matėme tik žemėje ir 
jautėme neapsakomą troškimą pažinti juos iš arčiau.  Dėl to, kad nerūkau, 
negeriu, beveik visą laisvą laiką skiriu sportui ir nesidomiu gretimo miesto 
gyvenimo malonumais, man tenka patirti nemaža sunkumų. Tokį mano 
asketizmą kurso draugai, švelniai tariant, vertina nelabai gerai. Bet į jų nuo-
monę apie mane, kaip apie „komišką keistuolį“, nelabai kreipiu dėmesį. 

Antrąjį semestrą praleidžiame gretimame Verderio miestelyje, kurortinė-
je vietovėje prie Havelo ežero. Pagaliau esame mokomi skraidyti. Kvalifikuo-
ti instruktoriai stengiasi atskleisti mums skraidymo meno paslaptis. Su fel-
dfebeliu Dyzelhorstu (Dieselhorst) sukame ratą po rato virš aerodromo. 
Maždaug po šešiasdešimto karto jau galiu skristi pats vienas, ir šiuo atžvilgiu 
esu savo klasės vidutiniokas. Kartu su skraidymo pratybomis tęsiama ir kari-
ninkų techninio bei karinio mokymo programa. Skraidymo pratybos baigia-
si kartu su šio antrojo semestro pabaiga, ir mes įgyjame reikiamų skraidymo 
įgūdžių. Trečiasis semestras jau ne toks sudėtingas. Skraidymams dėmesio 

 H. Rudelis ne tik vaikystės metais, bet taip pat besimokydamas Verderio karo mokykloje ir 
vėliau aktyviai sportavo. Rudelio šuolis į aukštį.

H. Rudelis tarp kitų kursantų bėgimo su kliūtimis rungtynėse.
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„ Š T U K A “  P R I E Š  T A N K U S
 

Pirmiausia turiu vykti namo atostogų, tačiau iš pradžių noriu skristi į 
Berlyną sužinoti, ko iš manęs norima. Man ketinama skirti ypatinga užduo-
tis, todėl turiu prisistatyti į Reicho karo aviacijos ministerijos valdybą. Viso 
to priežastis yra didelis mano kovinių skrydžių krūvis. Jei tai prišaukia tokių 
padarinių, tai aš nenoriu, kad jie apskritai toliau būtų skaičiuojami. Berlyne 
apie tai niekas nieko nežino.

– Tokiu atveju galiu nedelsdamas grįžti į savo eskadrilę. Matyt,  eskadros 
vadovybė, mane čia atsiųsdama, suklydo.

Tačiau ministerijoje ir jos valdybose klaidos galimybė kategoriškai atme-
tama. Po ilgų telefono pokalbių man nurodoma po atostogų vykti į Rechliną, 
kur atliekami bandymai apginkluoti lėktuvus šarvamušiais ginklais. Bandy-
mų grupei vadovauja mano pažįstamas kapitonas Štepas36. Paskui grupė 
vyks į Brianską patikrinti teorijos praktikoje. Tai jau šis tas geriau, tačiau vis 
dėlto ne kovinė eskadrilė. Man suteikiamas kapitono laipsnis.

Kitas dvi savaites praleidžiu slidinėdamas Sankt Antone37. Ten vyksta 
svarbiausios kalnų slidinėjimo varžybos. Kaip slidinėjimo entuziastas ir 
laipsniu vyriausias karininkas, tampu Liuftvafės slidininkų komandos kapi-
tonu. Komandoje tokios įžymybės, kaip Jenevainas38, Faiferis39, Gablas40 ir 
Šiuleris. Visi jie iš Liuftvafės. Viskas puiku, po tų dviejų savaičių vėl pasijun-
tu esąs kupinas energijos.

Nenorėčiau iš pradžių vykti į Rechliną, geriau būtų iškart į Brianską. 
Prieštankinių bandymų grupė suformuota ir jau įgijusi patirties. Čia yra 

36  Hans Karl Stepp (1914–2006) – kapitonas, vėliau pulkininkas leitenantas, Riterio kryžiaus 
su ąžuolo lapais kavalierius, eskadros StG 2 komandoras, karo pabaigoje tarnavo Reicho karo 
aviacijos ministerijoje.
37  Sankt Antonas (St. Anton am Alberg) – garsus kalnų kurortas Albergo kalnų slidinėjimo 
regione Austrijoje.
38  Josef Jennewein (1919–1943)–1939 ir 1941 m. pasaulio kalnų slidinėjimo varžybų aukso 
medalininkas, naikintuvo lakūnas vyresnysis feldfebelis. Dingo be žinios numuštas prie Oriolo, 
apdovanotas Riterio kryžiumi (po mirties).
39  Albert Pfeifer (1919–1943)–1941 m. pasaulio slidinėjimo čempionato Kortinoje d’Ampeco 
nugalėtojas slalomo varžybose, naikintuvo lakūnas, puskarininkis, žuvo numuštas virš Nyderlandų.
40  Franz Gabl (1921–2014) – Austrijos kalnų slidininkas, 1948 m. Sent Morico žiemos 
olimpiados sidabro medalio laimėtojas greitojo leidimosi varžybose, autobiografinių knygų apie 
karą ir slidžių sportą autorius.

Eskadros komandoras majoras Štepas ir aviacijos generolas Fliugbeilis 1943-10-09 sveikina 
kapitoną Rudelį jo 1500-ojo kovinio skrydžio proga.


