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„VATNI�I“ VISUR VIENODI 
Lapkričio 8 d. 

Šiandien aš vėl komandoje su Zeneku. Dirbsime su „Kor-
net“ prieštankine sistema. Vėl ją naudosime ne pagal pa-
skirtį, tai yra gyvajai jėgai, o ne šarvuočiams naikinti, nors 
dėl viso pikto į bagažinę, be šešių termobarinių raketų, įsi-
metame ir vieną kumuliacinę. Ką gali žinoti, gal pasitaikys 
koks tankas ar pėstininkų kovos mašina. Pastaruoju metu tai 
tapo retenybe, nes ir viena, ir kita pusė vengia savo techni-
ką varyti arčiau nei per penkis kilometrus nuo priešo pozi-
cijų, kur ją pasiektų prieštankinė raketa. Žinoma, pasitaiko 
išimčių. Pavyzdžiui, šarvuočiai pasirodo, kai reikia evakuoti 
sužeistuosius ar pristatyti amuniciją. Net tankai vis dažniau 
naudojami ne kaip prasiveržimo priemonė, o kaip artilerijos 
pabūklai. Jie priartėja saugiu atstumu, į priešininko pozicijas 
greitai iššaudo turimą sviedinių komplektą ir grįžta atgal.

Į vakarykštę poziciją atvykstame apie aštuntą valandą. 
Imame po dvi raketas ir traukiame tiesiai prie pagrindinio 
įėjimo į pastatą durų. Beldžiame. Netrukus duris atidaro ten 
įsikūrusių kareivių vyresnysis:

– Atleiskite, vyrai, bet gavau įsakymą jūsų nebeįleisti.
– Ir vėl? – nustembame abu su Zeneku.
Kurį laiką mėginame kalbinti, kad mus priimtų, tačiau 

veltui.
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Kiek padelsę, tempiame raketas atgal prie automobi-
lio, krauname į bagažinę ir važiuojame ieškoti kitos vietos. 
Pavažinėję po miestą, įsukame į vieno daugiabučio kiemą. 
Pastatas stūkso ant kalvos, todėl nuo stogo garantuotai 
matysime priešo pozicijas. Prie namo pastebime porą vy-
riškių, besikrapštančių prie laiptinės. Abiem maždaug po 
keturiasdešimt.

– Gal pasakysite, kaip patekti ant namo stogo? – vieno iš 
jų paklausė Zenekas.

– Nepateksite, nes įėjimas į viršų užvirintas, – atsakė šis.
Nusprendžiame patikrinti. Pastatome mašiną ir patrau-

kiame prie laiptinės. Čia mums kelią pastoja kokių penkias-
dešimties metų moteriškė.

– Neleisiu! – piktai šaukia.
– Kodėl?
– Todėl, kad paskui čia pradės lėkti sviediniai. Kaimyni-

niame name buvo įsikūrę kariškiai, todėl ir jį jau keliskart 
apšaudė.

– Apšaudys bet kuriuo atveju, nes mieste vyksta aktyvūs 
kovos veiksmai. Aplinkui beveik visi pastatai subombar-
duoti. Ir ne mes, o rusai dėl to kalti.

– O dėl Maidano irgi rusai kalti? – įsiterpia šalia stovintis 
vyriškis.

– O kuo čia dėtas Maidanas? – klausia Zenekas.
– Jei ne Maidanas, joks karas apskritai nebūtų kilęs, – pa-

reiškia vyriškis.
Čia Zenekas nebeišlaikė:
– Ak tu, Putino bybiačiulpy! Sėdi čia ir lauki rusų pasaulio? 

Tikiuosi, nudvėsi belaukdamas.
Apsisukame, sėdame į automobilį ir susinervinę važiuo-

jame ieškoti kitos vietos. 
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Miesto vakarinėje dalyje ant kalniuko, privačių namų 
kvartalo pakraštyje, radome  vietą, nuo kurios atsivėrė tie-
sioginis vaizdas į priešo ką tik užimtas pozicijas. Pastatome 
visureigį šiek tiek tolėliau, prie vieno iš namų tvoros. Imame 
raketų paleidimo sistemą bei porą raketų, traukiame prie 
kitoje gatvės pusėje stovinčio namo tvoros kampo. Surinkę 
įrangą laukiame, kol kitoje pozicijoje esantys mūsų droni-
ninkai pakels droną ir ras mums taikinį. Ilgai laukti nereikė-
jo. Jau po kokio pusvalandžio Somas per stotelę pranešė, kad 
maždaug penki kilometrai nuo mūsų, prie karjero, mato ke-
lis rusų pėstininkus. Zenekas randa taikinį optiniame taiki-
klyje, aš griebiu raketą, užkeliu ant paleidimo sistemos, už-
taisau ir atsitraukęs kelis metrus prisispaudžiu prie žemės. 
Pasigirsta šūvis. Per visą kūną nusirita oro banga, ir raketa 
nuskrieja taikinio link. Po kokių trisdešimties sekundžių ra-
dijo stotelėje pasigirsta Somo riksmas:

– Tiesiai į snukį!!!
Raketa rėžėsi tiesiai į rusų pėstininkų būrelį.
Tą dieną iššovėme dar tris raketas. Trečiąją paleidome 

maksimaliu 5400 metrų nuotoliu į ką tik pastebėtą rusų 
prieštankinių raketų paleidimo komandą. Toji komanda 
buvo analogiška mūsų komandai. Du priešo kareiviai spėjo 
iššauti raketą mūsų kryptimi kaip tik tuo metu, kai mes į 
juos paleidome saviškę. Kur nuskriejo jų paleista raketa – 
nepastebėjome, tačiau mūsiškė kliudė priešais rusus augan-
čio medžio šakas ir detonavo nepadariusi jiems rimtesnės 
žalos. Tai buvo prioritetinis taikinys. Dabar žinojome rusų 
poziciją, tad mėginsime juos „pagauti“ kitą kartą. Dar vieną 
raketą paleidome profilaktiškai į priešų apkasą. Ir nors taiki-
nio pro optiką nematėme, drono kamera fiksavo, kad šūvis 
buvo sėkmingas. Raketa pataikė bent į du apkase buvusius 
priešo pėstininkus. Apie ketvirtą valandą susirinkome įran-
gą ir išvykome į bazę.
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Padalinys: 2-oji atskiroji motošaulių brigada (2 ОМСБр)

Laikas: 12:05
– ... susisiek, ten dabar į jūsų pusę du „trysšimtiniai“ 
nuėjo, bet iš vieno taip žliaugia kraujas, kad kažin ar 
iki jūsų ateis, kad kas nors pasitikti išeitų, perrištų, iš 
jo žliaugia kaip iš šerno, bliadj. 

Laikas: 12:06
– Pakartok, kas išėjo, kur išėjo?
– Evakuojasi. Ten tikriausiai tie vaikinai, kurie nuė-
jo ten į priekį, žodžiu, du „trysšimtiniai“. Vienas len-
gvas, šlubuoja, o pas kitą, bliadj, iš rankos žliaugia iš-
tisai, nors ir varžčiu perrišta. Bet kraujas žliaugia be 
perstojo.
– Jie patys eina ar reikalingi neštuvai?
– Jie patys eina, bet [sprendžiant] iš to, kaip kraujas 
žliaugia, greitai nebegalės eiti, jie vos velkasi.
– Viskas, supratau, tegu eina. Mūsų vaikinai dabar pa-
judės ir juos paims.10 

Iš PTRK „Kornet“ paleista raketa 

pasiekia taikinį Ivanhrade, Donecko 
srityje.

karoaudrose.lt/m4/d1108/02

Mūsų PTRK pozicija – Donecko sritis, 
Bachmutas.

karoaudrose.lt/m4/d1108/01 

Vaizdo įrašai iš karo veiksmų zonos 

Perimti priešo pranešimai 
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„TAU TIK ATRODO, �D JIS 
KONTŪZYTAS“ 

Lapkričio 13 d. 

Į vakarykštes savo pozicijas miško juostoje šiandien su 
Zeneku atvykome šiek tiek prieš devynias. Išsikrovėme 
visą įrangą, „Kornet“ raketų paleidimo sistemą ir tris ra-
ketas. Kol Zenekas statė automobilį tolėliau, sumontavau 
„Starlink“ įrangą, taip pat maždaug už dviejų šimtų metrų 
nutempiau ir užmaskavau dvi raketas. Kadangi šiandien 
planavome „gaudyti“ priešo PTUR’ininkus (iš tos pačios 
pozicijos į mūsų pusę kasdien paleidžiančius po kelias rake-
tas), Zenekas nusinešė raketų paleidimo sistemą, ją paruošė 
ir iškart nusitaikė į tikėtiną priešo pasirodymo vietą. Vos tik 
gavę Somo komandą (jis skraidino droną virš priešo pozici-
jų), ketinome paleisti raketą. Taip pat į padangę paleidome 
droną, nes norėjome pasitikslinti padėtį mūsų stebimame 
fronto ruože. 

Vakar grįžtant į bazę Zenekas perspėjo tą atkarpą kontro-
liuojančio bataliono vadą, kad užminuotų prieigas, nes, ti-
kėtina, priešas šiandien pamėgins vėl šturmuoti jų pozicijas. 
Vėliau paaiškėjo, kad jis to nepadarė. Maža to, net nepasirū-
pino, kad vyrams į priešakines linijas būtų pristatyta pakan-
kamai amunicijos.
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Netrukus pastebėjome priešo šturmo grupę iš penkiolikos 
asmenų. Miškinga vietove jie artinosi prie mūsų priešakinių 
pozicijų, esančių už kilometro. Iškart apie tai informavome 
gynybai vadovavusį bataliono vadą. Zenekas net nusiuntė 
priešo grupės nuotrauką su koordinatėmis bei rodykle, kuria 
kryptimi ji juda. Stebėdami priešo judėjimą, bataliono vadui 
kas kelias minutes siuntėme vis atnaujintą informaciją. Tą 
akimirką netoliese pradėjo kristi ir sproginėti priešo artileri-
jos sviediniai. Galėjo būti taip, kad rusai susekė mūsų pozi-
ciją ir dabar vyksta prišaudymas. Pagalvojome, ar nevertėtų 
šokti į automobilį ir lėkti iš apšaudymo zonos. Paprastai taip 
ir darydavome, tačiau padėtis priešakinėse linijose buvo per 
daug pavojinga, kad paliktume juos be akių danguje. Kartu 
su Zeneku šokome į šalia esantį dviejų metrų gylio ir metro 
pločio šulinį ir iš ten tęsėme darbą. 

Tuo tarpu priešas iki priešakinių ukrainiečių pozicijų jau 
priartėjo maždaug 500 metrų atstumu. Tačiau ir dabar niekas 
jokių veiksmų nesiėmė. Iš bataliono kareivių buvome gavę 
jų radijo stotelę, galėjome klausytis pokalbių. Supratome, 
kad vadas savo kareivių dar net neinformavo apie artėjan-
tį priešą. Anapus kelio lygiagrečiai pirmai grupei pajudėjo 
antroji rusų šturmo grupė. Vėl išsiuntėme informaciją bata-
liono vadui. Ir vėl jokios reakcijos. Pirmajai šturmo grupei 
prisiartinus per šimtą metrų iki ukrainiečių pozicijų, radijo 
stotelėje pagaliau pasigirdo pirmieji nerimo ženklai. Pozici-
jas ginantys pėstininkai šaukė:

– Mus puola, mus puola!
Bataliono vadas:
– Nekiškite galvų, šaudykite „somalietiškai“*. 

* Somalietišku šaudymu pramintas šaudymo būdas pakėlus ginklą virš 
galvos iš priedangos.
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Su Zeneku negalėjome patikėti tuo, ką matome ir girdi-
me. Kartojosi vakarykštis scenarijus. Regis, šįkart mūsiš-
kiams taip paprastai išsisukti nepavyks. Antroji priešo štur-
mo grupė, slenkanti apie 500 metrų kairiau, taip pat priartėjo 
prie ukrainiečių pozicijų iš kairiojo sparno ir netrukdomai 
sušoko į mūsiškių apkasus. Zenekas nebeištvėrė ir, pagrie-
bęs radijo stotelę, įsiterpė į pokalbį:

– Pavojus, pavojus, priešas mūsų apkasuose kairėje.
Užvirė artima kova. Pėstininkai informavo vadovybę apie 

kelis sužeistuosius, du žuvusius, taip pat prašė paramos ir 
amunicijos. Visa tai stebėjome dronu ir be perstojo siuntė-
me informaciją, nuotraukas su raudonomis ir mėlynomis ro-
dyklėmis, rodančiomis, kur šiuo metu yra mūsiškiai, o kur 
priešas. Po kurio laiko bataliono vadas įsakė grupei karių, 
buvusių antroje gynybos linijoje, judėti į pagalbą, tačiau ne-
nurodė nei kur mūsiškiai, nei kur priešas. Tokioje sumaištyje 
paramos grupė priartėjo apie šimtą metrų iki priešakinių po-
zicijų ir apšaudė dešinėje esančius saviškius. Radijo stotelėje 
pasigirdo šauksmas:

– Kas šaudo mums į nugaras?
Iš kairės slenkantis priešas, pastebėjęs priartėjusią mūsų 

paramos grupę, paleido į juos netikėtus šūvius. Keli mūsiš-
kiai krito pakirsti kulkų, kiti atsitraukė. Dešinėje dar vyko 
mūšis, o kairėje, vos už kelių šimtų metrų, rusai jau maro-
dieriavo: nuo ką tik žuvusio ukrainiečių kario nuvilko uni-
formą. Iki pat sutemų matėme mūšio lauke gulintį kūną tik 
su apatiniais ir raudonu pašiltuku. Radijo stotelėje vis aidė-
jo sužeistų mūsiškių maldavimai padėti. Bataliono vadas 
šaukė:

– Laikykitės! Ginkitės „jūriškai“!
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Ką tai reiškia – tiksliai nežinau, bet įtariu, kad kažką pa-
našaus į žiedinę gynybą, kai priešas puola iš visų pusių. 
Vienas vaikinukas, sprendžiant iš balso, dar visai jaunas, į 
stotelę šaukė:

– Čia visi žuvę arba sužeisti. Likome dviese. Mano pori-
ninkas kontūzytas. Tai pirmasis mano mūšis. Ką man daryti, 
ką man daryti?

Vyresnysis karininkas akivaizdžiai girtas:
– Tavo porininkas tik galvoja, kad jis kontūzytas, dink iš 

ten.
Visoje toje užvirusioje košėje bataliono vadas kažkuriuo 

metu apskritai liovėsi palaikyti ryšį ir dingo kaip į vandenį. 
Tą akimirką pastebėjome link mūsų pozicijų judančią dar 
vieną šturmo grupę iš maždaug 30 kareivių. Zenekui kaž-
kaip pavyko tiesiogiai susisiekti su artileristų vadu ir susi-
tarti dėl artilerijos paramos. Kurį laiką koregavome artileri-
jos ugnį. Pora sviedinių krito netoli priešo, kiti – akivaizdžiai 
ne ten, kur reikėtų. Ant kelio pastebėjome kelis rusus, vel-
kančius sužeistąjį. Nurodėme jų koordinates ir paprašėme 
ugnies, tačiau niekas nešaudė. Netrukus dešinėje, už kokio 
kilometro, išniro mūsų BMP-1. Netaikliai iššaudžiusi turėtą 
amuniciją, pėstininkų kovinė mašina nuvažiavo. Dienai ei-
nant į pabaigą, mūsų dronas kybojo virš priešo pozicijų apie 
100 m aukštyje. Stebėjome priedangoje gulintį rusą su RPG, 
bet staiga vaizdas drono pulto ekrane sumirguliavo ir din-
go. Mūsų droną pašovė. Nebeliko nieko kito, kaip susirinkti 
įrangą ir grįžti į bazę.



266

UK R AINOS K ARO AUDROSE .  Savanor io  iš  L ietuvos  dienorašt is

„PADARĖME JUS, PYDE�I!“
Lapkričio 14 d. 

Šiandien ryte važiuojant į frontą paklausiau Zeneko:
– Kaip manai, ar su tokiais vadais įmanoma nugalėti šita-

me kare?
– Supranti, turime labai daug išteklių. Kad ir kiek žmo-

nių pražudytų mūsų generolai, jiems bus atsiunčiama šimtai 
naujų kareivių.

– Bet juk turėtų būti kažkokia atsakomybė už patirtas 
netektis.

– Taip, atsakomybė ir bausmės gresia, bet ne už pražu-
dytus žmones, o už prarastą techniką ir teritoriją. Žmones 
galima mesti lyg malkas į krosnį. Pakanka raportuoti, kad 
pozicijos apgintos arba užimtos. Todėl protingai atsitraukę 
ir savo žmones išgelbėję vadai yra pažeminami, o bukai be-
silaikantys neapginamų pozicijų ir pražudę šimtus karių – 
paaukštinami pareigomis. 

Vykstame į tas pačias pozicijas, tik šiandien prie mūsų 
prisijungė Somas su „Stugna“ raketų paleidimo sistema. Ki-
toje pozicijoje su „Korsar“ raketomis dar dirbs Francūzas, 
Skinas ir Rybakas. 

Į miško juostą už Bachmuto atvykstame dviem visurei-
giais. Mudu su Somu išsikrauname „Stugna“ įrangą ir 
dvi raketas, Zenekas pavažiuoja kiek toliau ir sumontuoja 
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PTRK „Stugna“ pozicija. Donecko sritis, Bachmuto apylinkės.
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Mūsų padalinio sunkvežimis „Unimog“. Donecko sritis, Bachmutas.

Po rusų aviacijos antskrydžio. Donecko sritis, Bachmutas.
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„Kornet“ sistemą. „Stugna“ kompleksą sudaro raketų pa-
leidimo sistema, kuri gali būti montuojama penkiasdešimt 
metrų nuo ją valdančio operatoriaus. Abi dalis jungia kabe-
lis. Toks valdymo būdas teikia papildomo saugumo. Be to, 
stebėti taikinį ekrane, o ne pro optiką, kaip „Kornet“ siste-
moje, daug patogiau. Aišku, sumontuoti ir surinkti „Stugna“ 
užima kur kas daugiau laiko.

Šiandien su Somu dronu dar turime „prižiūrėti“ nelai-
mingojo 8-ojo bataliono ginamas priešakines pozicijas. Po 
vakarykštės nesėkmės vyrai kiek atsitraukė ir dabar jų ap-
kasuose šeimininkavo priešas. Kaip ir spėjome, bataliono 
vadas išvadų nepadarė ir jokių veiksmų sustiprinti gynybą 
nesiėmė. Net radijo stotelė, kurią buvome iš jų paėmę, tebe-
veikė tuo pačiu dažniu. Paprastai jei bent viena radijo stote-
lė prarandama, visos kitos perkoduojamos. Sunku patikėti, 
kad atsitraukus iš pozicijų ir patyrus tiek nuostolių nebuvo 
prarasta nė viena stotelė. 

Su Somu pakėlėme droną ir apskriejome pozicijas. Taip 
pat ketinome padedant „Stugna“ pričiupti į mus jau kelintą 
dieną šaudančius rusų PTUR’ininkus. Netrukus pastebėjo-
me, tikėtina, vieną iš jų, nutolusį nuo mūsų apie penkis ki-
lometrus. Somas palinko prie „Stugna“ valdymo pulto, aš 
perėmiau drono valdymą ir stebėjau, kada priešas iššaus ra-
ketą. Turėjau užfiksuoti ir įrašyti raketos paleidimo momen-
tą, kad Somas galėtų tiksliai nusitaikyti. Kurį laiką fiksavau 
kažkokius atspindžius tarsi nuo stiklo, taip pat kelis žmones. 
Pasiūliau Somui paleisti raketą į tą būrelį, bet jis nesutiko. 
Norėjo būti tikras, kad šauna į raketų paleidimo komandą. 
Po kurio laiko minėtame taške pasirodė paleidžiamos rake-
tos blyksnis ir dūmų debesis.

– Yra! – sušukau. – Jie paleido raketą.
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Somas pažvelgė į pulto ekraną, kuriame buvo matyti dū-
mai raketos paleidimo vietoje, pakoregavo „Stugna“ taikiklį 
ir paleido raketą. Ši, įveikusi apie penkių kilometrų atstumą, 
po kokių keturiasdešimt sekundžių rėžėsi tiesiai į taikinį.

– Padarėme jus, pyderai! – sušukome beveik vienu metu.
Pasidžiaugę grįžome prie darbo. Somas nubėgo pakeisti 

raketos, aš toliau skraidinau droną ir stebėjau apylinkes.
Ši diena buvo gausi įvykių. Vienu metu stebėjome du 

fronto ruožus – Ivanhrado kryptį ir ruožą tarp Zaicevės ir 
Kliščivkos. Zenekas paleido dvi raketas į penkių priešo 
karių grupę, nufilmavome lauke išsibarsčiusius jų kūnus. 
Kartu su Somu pastebėjome rusų MT-LB, ant kurio važiavo 
pėstininkai, ir paleidome dar vieną raketą. Deja, skriejanti 
raketa kliudė priešais stūksantį medį ir sprogo likus pen-
kiasdešimčiai metrų iki taikinio. Matėme, kaip nuo MT-LB 
nukrito vienas kareivis, bet šarvuotis net nesulėtinęs greičio 
nurūko toliau.

Kita mūsų grupė iš „Korsar“ sistemos paleido keturias ra-
ketas. Viena iš jų pataikė į septynių priešo pėstininkų grupę.

Su Somu iki trečios valandos skraidinome droną pietva-
karinėje fronto dalyje, koregavome minosvaidininkų ugnį į 
ten pasirodžiusią rusų šturmo grupę, kurią sudarė apie dvi-
dešimt asmenų. Netrukus netoliese pradėjo kristi sviediniai, 
tad šiandien jau su Somu, o ne su Zeneku kurį laiką lindėjo-
me susispraudę betoniniame šulinyje. Saulei dingus už hori-
zonto, skubiai susikrovėme įrangą ir išvykome į bazę. Nors 
šiandien buvo saulėta, pūtė gana žvarbus vėjas. Nuo šalčio 
jaučiausi visai sustiręs. 


