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10 skyrius

K VYRAI KOVOJE
SU SOVIETAIS
Karių plaukikų grupė „Rytai“ lediniame Oderio vandenyje / Porėtos gumos kostiumai neleidžia amfibijoms sustingti į ragą / Geriausiai atlyginta
leitenanto Kellerio operacija / Sovietiniai pontoniniai tiltai ties Nipervyze ir
Fidichovu „buvo išardyti“ / Akis už akį Štetino uoste / Du K vyrai leidžia
rusams praūžti pro šalį / Netyčia išgirsta žinia apie karo pabaigą.
Karių plaukikų grupė „Mokymų komanda 700“ 1944 m. rudenį
paliko mokymų bazes Valdanjo baseine ir vienuolyno salą Venecijos
įlankoje ir buvo perkelta į Listą šiaurinėje Sylto salos pakrantėje. Klimatas čia buvo atšiauresnis: saugantis nuo šalčio lediniame žiemos
vandenyje nardymo kostiumo vidus buvo išklotas storu porėtos gumos sluoksniu. Dabar amfibijos galėjo vėl panerti į savo stichiją nebijodamos sustingti nuo šalčio, nors vandens temperatūra būdavo vos
keli laipsniai aukščiau nulio.
Tuo metu, kai leitenantas Fredas Kelleris atrinko 16 K vyrų ir jų paklausė, ar nori jie drauge vykti į Rytų frontą ir sunaikinti sovietų tiekimo tiltus, kalendorius rodė 1945 m. vasario 25 d. Dar tą patį vakarą ši
naujai suformuota karių plaukikų grupė „Rytai“ išvažiavo į Berlyną, o
po kelių dienų ji buvo išsiųsta vykdyti kovinės operacijos prie Oderio.
Dar laikėsi žiemiškas oras, upėje grūdosi ledo lytys, o šeši K vyrai,
vadovaujami leitenanto Kellerio prie Fiurstenbergo, sulipo į vandenį
ir plukdydami du didelius, tarpusavyje surištus sprogmenų užtaisus
pasileido upe žemyn. Jie taikėsi į sovietinį tiltą, per kurį buvo tiekiamos atsargos Fogelsango placdarmui, bet kaip ir Neimegeno atveju,
stipri srovė torpedines minas nunešė ant dambos ir daugiau jų nepavyko išjudinti iš vietos.
Patyrę pirmąją nesėkmę kariai plaukikai nenusiminė. Kaip tik priešingai, jie ėmė galvoti, kad jiems nieko nenutiks. Visi šeši operacijoje
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Narai sutikrina laiką
prieš vykdami į
operaciją.

dalyvavę plaukikai sveiki ir gyvi sugrįžo atgal. Nesvarbu, kad taip
nevykusiai jie prarado torpedines minas. Kitą kartą turėtų geriau pasisekti.
Tiltą, vedantį į sovietinį Fogelsango placdarmą, po kelių savaičių
užpuolė ir sunaikino sprogstamųjų valčių būriai, o karių plaukikų
grupė „Rytai“ buvo perkelta į šiaurę vykdyti kitų užduočių. Baltijos
jūros kurorte Albeke Usedomo saloje jie įrengė stacionarią bazę. Iš jos
1945 m. kovą ir balandį K vyrai įvykdė daugybę atakų ir, be kita ko,
sovietams susprogdino penkis svarbius tiltus, du iš jų Štetine, kitus
tris tarp Volino salos ir Pomeranijos pakrantės. Leitenantas Kelleris
pasakoja apie vieną iš šių operacijų:
– Pomeranijos pakrantėje įsikūrė rusai, o mūsų daliniai laikė priešais
esantį Volino salos krantą. Per Dievenovą, abu krantus skiriančią vandens šaką, vedė keli nesugriauti tiltai. Abi pusės smarkiai kovėsi dėl šių
perėjų. Galima suprasti priešo norus prasiveržti į kitą krantą ir jame įtvirtinti placdarmą. O fronto ruožą ginantiems vokiečių vadams tiltas kėlė
košmariškų rūpesčių, savo jėgomis jie niekaip neįstengė pašalinti „nervus dirginančios“ priežasties. Gavome užduotį išspręsti tą bjaurią situaciją, priplaukti prie tiltų ir juos susprogdinti. Nieko nelaukdami taip ir
padarėme. Nė vienas iš mano plaukikų nepatyrė net lengvų sužeidimų.
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Vienas minėtų tiltų iš sovietų užimto kranto vedė ne tiesiai į Voliną,
o į nedidelę salelę Dievenove, joje taip pat buvo mūsų karių. Vadovaujantis karininkas jautėsi nepavydėtinai: jo salą ir prieš pat nosį esantį
priešo užimtą krantą jungė tiltas, o į užnugarį pas vokiečius kelias
buvo atkirstas, nes per gerokai platesnę vandens juostą tarp jo salos
ir Volino tilto nebebuvo. Be to, sovietai gavo pastiprinimą ir aiškiai
planavo puolimą.
1945-ųjų balandžio pradžioje sėdau į lęšį, nuplaukiau į pavojaus
spaudžiamą salą ir prisistačiau vadovaujančiam karininkui. Labai
nustebau pamatęs buvusį savo viršininką, jūros priešlėktuvinės gynybos mokyklos vadą. Su juo mane siejo ne patys maloniausi prisiminimai. Jis taip pat mane pažino ir prisiminė, kad savo laiku iš
manęs nesitikėjo nieko gero. Todėl labai nustebo išgirdęs mano pasiūlymą susprogdinti prakeiktą tiltą artimiausią naktį. Jis manė, kad
tokia operacija neįgyvendinama, o užduotį gali vykdyti tik savižudžiai. „Jei sumanymas jums pavyks, – tarė jis, – iš mano daiktų galėsite pasiimti viską, ko tik panorėsite!“ Padėkojau už pasiūlymą ir
aptariau puolimo detales.
Su ruožo vadu užmegzti ryšį teko jau vien dėl to, kad plaukiant upe
savi kariai mūsų nepalaikytų priešo diversantais. Be to, toje vietoje,
kur mes ruošėmės išlipti į krantą, teko imtis ypatingų priemonių.
Pirmame apkase budintiems šauliams paaiškinome, kad MEK vyrai
mums padės kuo greičiau palikti vandenį ir pasislėpti krūmuose. Kitame krante vos už 200 m įsitaisę sovietų snaiperiai labai akyli. Deja,
turėjome progą patikrinti jų budrumą.
Po vidurnakčio virš salos sulipome į vandenį ir įsikibę į abu cigarus
leidomės srovės nešami. Iki mūsų puolimo tikslo plaukti teko palyginti nedidelį atstumą. Operacija vyko pagal planą; sklandžiai pasiekėme
turą, paskandinome sprogmenis ir paleidome sprogdiklius. Jokių ypatingų nutikimų. Tą akimirką pavojingas mūsų darbas atrodė lengvas
kaip vaikų žaidimas. Išmokta yra išmokta, net ir kariauti plaukiant.
Gali būti, kad tokios mintys padarė mus per daug lengvabūdiškus, todėl iš vandens išlipome prie pat tilto. Jei būtume dar bent 10 minučių
paplaukę tolyn, tikriausiai būtume saugiai išsiropštę į krantą. O čia,
prie tilto, priešas akylai stebėjo net menkiausią judesį.
Vos tik pasiekėme virš vandens esančius krūmus, aplink mus tuoj
ėmė caksėti kulkos. Iššovė signalinė raketa, ir į tilto prieigas bei krantą sovietai atidengė uraganinę lengvųjų ginklų ugnį. Jie buvo taip
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paskirstę šaudymo sektorius, kad užgniaužtų bet kokias vokiečių
ketinimų užuomazgas iš kranto pasiekti tiltą. Jie nesuprato, kad mes
pasirinkome kitą kelią ir kad sprogmenys jau deponuoti prie turo.
Dumblinoje duobėje, nuo galvos iki kojų išsivolioję purve, praleidome ugnies antpuolį. Iš tiesų mums labai pasisekė. Po kelių minučių
šaudymui nutilus, nuropojome toliau iš pavojaus zonos ir taip, kaip
stovime, patraukėme į štabą.
Štabe jau buvo gautas pranešimas iš priekinio apkaso, be to, šūvius
ir taip visi girdėjo. Jie galvojo, kad mums, plaukikams, nepavyko prisikasti iki tilto ir kad už bandymą sumokėjome savo gyvybėmis. Kai
mes staiga išdygome, apsitaisę keistais drabužiais, juodais veidais ir
rankomis, purvini nuo galvos iki kojų, visi akimirksniu griebėsi ginklų. Raportavau vadui:
„Užduotis įvykdyta. 4.17 val. tiltas išlėks į orą.“
Kas kartą, po vandeniu įjungdamas sprogdiklio paleidimo mechanizmą, švytinčiame naro laikrodžio ciferblate užfiksuodavau rodmenis. Sprogdiklio uždelsimo laiką nustatydavome patys, todėl sekundės tikslumu žinodavau, kada suveiks sprogmuo. O kadangi mano
pranašystės visuomet išsipildydavo, aplinkiniams tai darydavo neišdildomą įspūdį.
Vadas žiūrėjo į mane kaip į vaiduoklį ir mėgino rasti tinkamų žodžių. Jis džiaugėsi, kad mums pavyko gyviems išsikapstyti iš avantiūros, nors giliai viduje abejojo mano pranešimo tikslumu. Laikydamas
laikrodį rankoje jis laukė paskirtos minutės, galinčios atnešti sėkmę
arba nesėkmę. Lygiai 4.17 val. nugriaudėjo sprogimas, tiltas nuvirto
į vandenį...
Kitą dieną mano vyrai atliko reviziją saloje ir išsirinko tai, ką „vertingo“ norėtų pasiimti su savimi: į sąrašą pateko lengvasis automobilis,
sunkusis motociklas ir dvi nupenėtos kiaulės! Vadas lengva širdimi
atsisveikino su turtais, įskaitant ir vertingą pasivaikščiojimų lazdelę,
kurią aš išsirinkau pats sau asmeniškai. Sunku buvo rasti tinkamą
transporto priemonę trofėjams iš operacijos gabenti į bazę Albeke.“
*
Antrojoje balandžio pusėje sovietai išsiveržė iš placdarmų prie
Oderio. Jie siekė iš rytų pusės pabaigti Berlyno apsuptį ir iki neišvengiamai artėjančios vokiečių pasipriešinimo pabaigos kuo toliau nužygiuoti į vakarus. Kaip tik tomis dienomis kariai plaukikai
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susprogdino dar keletą Oderio tiltų, skirtų šturmo divizijoms permesti į vakarus. Tarp sunaikintų perkėlų – abu sovietiniai pontoniniai tiltai prie Nipenvyzės ir Fidichovo.
1945-ųjų balandžio 24-osios vakare keturi plaukikai pasiruošė planuojamai kovinei operacijai, tarp jų ir leitenantas Albertas Lindneris,
susprogdinęs vieną iš Orno tiltų invazijos fronte. Kiekvieną iš tiltų turėjo pasiekti du plaukikai su sprogstamąja žuvimi. Tai reiškė, kad kiekvienam tiltui klius po du 7,5 kg sprogmenis. Paskutinę atkarpą iki
tiltų K vyrai ketino įveikti plačiai išskėtę kojas ir rankas, kad tikrai
užsikabintų už vieno iš lynų, kuriais pontonai pritvirtinti prie dugne
gulinčių inkarų. Planuota pririšti lynus, siekiančius pontoninį tiltą, o
lynų galuose spurdėtų sprogstamosios žuvys. Tokiu būdu sprogimas iš
tilto išplėštų keturis pontonus, tiltas subyrėtų į gabalus ir būtų nuneštas srovės. Toks buvo planas, bet skaudi nelaimė neleido jo įgyvendinti numatytą naktį.
Keturi K vyrai jau sėdėjo priešakinėse linijose prie Oderio pylimo
į šiaurės rytus nuo Šveto ir taisėsi plaukti skirtą įrangą. Kiek tolėliau
laukė kiti keturi. Jų uždavinys – nunešti sprogstamąsias žuvis ir perduoti jas į vandenį sulipusiems draugams. Kitame krante įsitaisę rusai
vykdė apšaudymą trikdomąja ugnimi.
Staiga atskriejo priešo sviedinys, kas supaisys, gerai nutaikytas ar
paleistas kur papuola, ir pataikė į vieną iš sprogstamųjų žuvų, ši detonavo. Sprogimo padariniai buvo klaikūs. Čia, Rytų fronte, tai buvo
vienas iš retų atvejų, kai K vyrams teko patirti nuostolių skaičiuojant
tiek užmuštuosius, tiek sunkiai sužeistuosius. Keturiems plaukikams,
kurie sėdėjo ant žemės už kelių dešimčių metrų nuo sprogimo epicentro, sprogo ausų būgneliai, jie taip pat nebegalėjo lįsti į vandenį.
Sprogdiklių laikrodžiai jau skaičiavo laiką iki sprogimo, todėl žuvis
teko sumesti į pelkę čia pat priešais priekinę vokiečių gynybos liniją.
Penktą valandą ryto, sukeldamos kurtinamą triukšmą, jos išlėkė į orą.
Kai kitą naktį pasirodė naujas K vyrų būrys ir atsinešė dar keturis velnio kūrinius; landseriai burnodami daugiaaukščiais keiksmažodžiais skubiai pasišalino. Šį kartą žuvis jie gabeno prie pat žemės
paviršiaus ir stengėsi nerodyti jų iš priedangos. Pavojingiausią operacijos dalį – nunešti sprogmenis į vandenį – pavyko atlikti priešų nepastebėtiems.
Už vokiečių fronto linijos aukštumoje įsikūrusiame artilerijos stebėjimo punkte 5 val. ryto užfiksuoti sprogimai. Dienai išaušus išskridęs,
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kai niekada nežinodavai, ar už kito kampo tavęs laukia saviškiai, ar
priešo kariai, K vyrams teko vykdyti užduotis.
Pavyzdžiui, laivo puskarininkį Künnecke’ę pastebėjo ir apšaudė sovietų patrulis. Tuo metu jis drauge su kitu plaukiku darbavosi prie
sprogdinti numatyto tilto. Užsikirto torpedinės minos užtvindymo
svirtis, srovė stipriai nešė sunkų sprogmenį, grasindama jį pasiglemžti. Abu vyrai turėjo iš visų jėgų irtis prieš srovę, jiems nepavyko išvengti garsaus pliaukštelėjimo plaukmenimis į vandens paviršių. Šiuo
kritiniu momentu vienam raudonarmiečiui kilo įtarimas, jis pasilenkė
per tilto turėklus ir iškart šovė.
Künnecke’ės draugas niurktelėjo po vandeniu ir daugiau nesirodė, tai buvo saugiausias būdas pasislėpti. Bet Künnecke’e atrodė per
daug apmaudu nutraukti antpuolį prieš pat pabaigą. Norėdamas nuskandinti sprogmenį, jis visu kūno svoriu užgulė minos korpusą. Bet
viskas veltui. Srovė nunešė cigarą, o K vyras dar kurį laiką sukiojosi
aplink tiltą ieškodamas draugo, jei šis šūvio sužeistas kur nors laukė
Raudonosios armijos kariai stato pontoninį tiltą per Oderį prie Štetino (dab. Ščecinas).

apie operaciją nieko nežinantis žvalgybinis lėktuvas grįžęs su nuostaba pranešė, kad naktį sovietai tikriausiai „išardė“ pontoninius tiltus
tarp Nipenvyzės ir Fidichovo...
Keturi plaukikai negalėjo nieko papasakoti apie sėkmingos operacijos eigą. Dar tą pačią dieną ir toje vietoje, kur jie žemiau priešo
placdarmo pasiekė krantą, drauge su kitais vokiečių daliniais plaukikai pateko į sovietų nelaisvę. Tarsi klastingus nusikaltėlius ilgus metus
juos laikė Rytų Vokietijos kalėjimuose. Kareivius, „nusikaltusius“ tik
tuo, kad nepaprastai drąsiu išpuoliu pridarė priešui daug nuostolių.
*
Tomis paskutinėmis balandžio savaitėmis karių plaukikų grupei
„Rytai“ teko dalyvauti keliose ypač sunkiose ir pavojingose operacijose Štetino uosto teritorijoje. Nors miestas dar priklausė vokiečiams,
sovietai įsitvirtino aukštumose prie Dombio kitame rytinės Oderio atšakos krante ir sutelkta artilerijos ugnimi apšaudė miestą. Tam tikrose
vietose jiems net pavyko įsiskverbti į uosto teritoriją, ir šiame painiame labirinte iš krantinių, vandens atšakų, sandėlių barakų ir kanalų,
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pagalbos. Per tą laiką išaušo diena, ir Künnecke pasislėpė Oderyje
plūduriuojančios baržos kajutėje. Laivas suposi pririštas prie polių
kuoro vandens atšakos viduryje, o ne prišvartuotas krantinėje.
Geležinės valios pastangomis jis visą dieną nesudėjo bluosto ir keletą kartų matė priešo kareivius, krantinėje ieškančius „diversantų“.
Jau kelias savaites Oderio fronte sovietai vykdė savotišką psichologinį
karą. Pastatę galingus garsiakalbius vokiečių pozicijų linkui pakaitomis riaumojo vilionės ir grasinimai. Raudonieji žinojo, kam turėtų būti
dėkingi už susprogdintus Oderio pontoninius tiltus, todėl ypatingus
linkėjimus siuntė „juodiesiems upių banditams“, tikriausiai omenyje
turėdami K vyrus. Laivo puskarininkis Künnecke nejuto nė menkiausio noro pakliūti kokiai nors priešo paieškų komandai į rankas.
Ir iš tiesų vėlyvą popietę valtis su keturiais kareiviais, laikančiais
šūviui paruoštus kulkosvaidžius, atsiskyrė nuo kranto ir patikrinimui
pasuko į Oderio kanalo pusę. Künnecke sulaukė momento, kai valtis
prisišvartuodama dunkstelėjo į baržos bortą, ir tuo metu, kai kajutė
akimirkai uždengė jį nuo persekiotojų, tyliai įsliuogė į vandenį kitoje
laivo pusėje. Saugodamasis nuo pavymui galimai paleistų šūvių jis
iškart nusileido ant dugno ir prieš išnerdamas dar tam tikrą kelią sukorė po vandeniu. Vakare jis vėl atsidūrė pas draugus, pasitikusius jį
nepaprastai širdingai. Iš vakaro grįžęs jo porininkas papasakojo, kad į
Künnecke’ę tikriausiai pataikė priešo šūviai.
Naktį iš balandžio 25-osios į 26-ąją kovodami iš Štetino pasitraukė paskutiniai vokiečių daliniai. Kitą dieną sovietai nedrąsiai užėmė
miestą ir uostą, jie nerado nė vieno vokiečių kareivio. Bet du vyrai dar
laikėsi Štetine. Jie pateko į kareivių kategoriją ir visai nenorėjo painiotis naujiesiems šeimininkams akyse. Tai buvo du K vyrai.
Manfredo L. ir Kurto B. planą nenoromis patvirtino K junginio štabas. Vyrai užaugo Štetine ir pažinojo kiekvieną gatvę kaip savo kišenę. Jie planavo leisti sovietams eiti pro šalį ir priešo užnugaryje
susprogdinti svarbius karinius objektus. Kariams plaukikams buvo
duotas keturiolikos dienų terminas susirasti ir įrengti vietas sprogmenų, amunicijos ir maisto produktų atsargoms sandėliuoti.
Tarp vakarinio Oderio, tekančio per Štetino miestą, ir rytinės jo atšakos driekėsi pelkėtų pievų plotas, išvagotas gausių vandens atšakų.
Jos dalijo teritoriją į daugelį mažų salelių, o kiekvieną jų juosė apsauginis pylimas. Šiuose pylimuose iš vidinės pusės K vyrai įrengė atsargų slėptuves, o galiausiai išsikasė ir būstą. Niekas neužsuko į šį
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Dievo pamirštą kampelį ir netrukdė jiems dirbti. Sovietai aiškiai matė
visą teritoriją ir bet kurią akimirką galėjo ją užlieti ugnimi. Manfredas,
Kurtas ir „Kmynas“, trečiasis komandos K vyras, bet dar iki sovietams
pasirodant dingęs ir daugiau nebepasirodęs per vieną plaukikų atliktą žvalgomąjį žygį, dirbdavo tiktai naktį, o dieną ilsėdavosi.
Savo slėptuvę vyrai įrengė ant Melnfarto kanalo kranto, Štetino regatų ruožo. Užėmę miestą, rusai taip pat menkai domėjosi šia apylinke.
Tik kartą iš urvų išlindusių Manfredo ir Kurto laukė labai nemalonus
susitikimas. Nespėjus jiems net pagalvoti apie priedangą, virš galvų
staiga suūžė senutėlis lėtai ir žemai skrendantis žvalgybinis lėktuvas.
Tikriausiai lėktuve sėdėjo vietos komendantas, ketinantis iš paukščio
skrydžio pažvelgti į savo valdas. K vyrai greičiausiai instinktyviai priėmė vienintelį teisingą sprendimą: nuo galvų nusiplėšę kepures, jie
ėmė intensyviai mojuoti į viršų. Pavojingasis paukštis nuskrido tolyn,
nekreipdamas jokio dėmesio į žmones apačioje.
K vyrų įrangos komplekto pažiba buvo motorinė valtis. Nors išoriškai ji atrodė ne per geriausiai, po gaubtu pūpsojo nepriekaištingos būklės dvylikos cilindrų Maybacho variklis. Benzino bakuose sukauptomis kuro atsargomis galima buvo nuplaukti nemažą kelio galą. Laivas
vadinosi „Aristidis“, ši transporto priemonė buvo skirta grįžti atlikus
„darbą“ arba pasitraukti prispyrus bėdai. Jie ketino vidury baltos dienos laivo gale iškėlę raudoną vėliavą išdidžiai plaukti upe aukštyn, o
naktį kur nors prasiskverbti už vokiečių fronto linijos. Dėl to, kur jie
ras vokiečių fronto linijas, vyrai kol kas nekvaršino sau galvos.
Pro žiūronus iš savo slėptuvės vyrai puikiai matė vyriausybės pastatus Hakenterasėje, virš kurių jau daugelį dienų plevėsavo sovietų
vėliava. Jie niekam aplink nerūpėjo, todėl norėdami rasti puolimui
tinkamų objektų naktimis ėmė plaukioti į žvalgomuosius žygius. Kartą per tokią išvyką 1945 m. gegužės 8 d. aplink juos ėmė pašėlusiai
šaudyti, o netrukus šaudynės peraugo į tikrą fejerverką. Rusai iš visų
ginklų visais kalibrais kaip išprotėję šaudė į orą. K vyrai neturėjo nė
menkiausio supratimo, ką visa tai reiškia.
Gegužės 11 d. pirmuoju puolimo objektu vyrai pasirinko tiltą per
Oderį, kuriuo važinėjo daug priešo transporto. Jie suprato, kad gražus
ir ramus gyvenimas baigsis tą pat akimirką, kai sprogdindami tiltą
atkreips į save priešo dėmesį. Bet reikėjo kada nors pradėti, juk tam
jie ir pasiliko Štetine! Vyrai nusprendė pulti antrą naktį panaudodami
sprogstamąsias žuvis.
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Bet gegužės 12 d. atsitiko kai kas visiškai nenumatyto. Apžiūrinėjant kaimyninę salelę su joje įsikūrusia sodų ir daržų kolonija, staiga
atsivėrė vieno namelio langas ir pro jį pažvelgė civilis vokietis. Jis atpažino abu vyrus esant kareiviais ir nustebęs riktelėjo, ką jie čia veikia
– juk karas jau seniai pasibaigė!
Iš pradžių Manfredas L. ir Kurtas B. nenorėjo patikėti; bet vyras galėjo pateikti ir kitų argumentų, jis turėjo radijo imtuvą! Vyriškis pakvietė juos į mažą trobelę, nes vakare Berlyno radijas turėjo transliuoti
grosadmirolo Dönitzo pranešimą vokiečių tautai. „Kodėl Dönitzas?“
– paklausė K vyrai. „Na, todėl, kad jis yra kaip ir vyriausybės vadovas“, – atsakė civilis. „O fiureris?“ – pasiteiravo jie. „Hitleris? Tas jau
bus kokios dvi savaitės kaip miręs“, – purtydamas galvą tarė vyras,
gal jie iš mėnulio nukrito? „Na, panašiai“, – pritarė tiedu...
Tik tuomet jie suvokė, kad pasaulio istorijai svarbiausios dvi savaitės liko visiškai ištrintos iš jų sąmonės. Balta dėmė pasaulio sampratoje, jie gyveno šalia įvykių jų nesuvokdami. Supratus, kad vos nesusprogdino tilto, juos net šiurpas nukrėtė. Jei vėliau juos sučiuptų – tai,
kad jie nieko nežinojo, niekas nepatikėtų ir niekas su jais nesielgtų
kaip su kareiviais. Pagaliau jiems atsivėrė akys: jie suprato, ką reiškia
tas laukinis šaudymas gegužės 8 d. vakare, tas rusiškas pergalės šventimo stilius!
Du paskutiniai vokiečių karinio jūrų laivyno kariai plaukikai vakare
išklausė radijo pranešimą ir iš sužinotų naujienų tuoj pat padarė išvadas. Dar tą pačią naktį iš diversantų jie tapo normaliais civiliais. Visa
plaukimo įranga buvo sunaikinta. Neliko laiko iš slėptuvių traukti sprogmenis. Gali būti, kad žuvys dar ir šiandien guli kur nors po
žeme, jei kas nors kitas jų neiškasė...
Ketvirtą valandą ryto Manfredas ir Kurtas, tiršto rūko slepiami, valtimi nuplaukė į Štetiną, pririšo valtį prie krantinės ir nuėjo į miestą. Jie
buvo tarp pirmųjų, kurie paėmė kastuvą į rankas ir pradėjo kuopti iš
gatvių griuvėsių laužą. Kaip kariams plaukikams, vyrams pavyko išgyventi tvirtai tikint, kad jiems negali nutikti nieko blogo. Tikriausiai
jiems pavyks susitvarkyti ir su nelengvu gyvenimu pokario Vokietijoje. Šituo jie nė akimirkos nesuabejojo.
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K JUNGINIO PLANAI
Nauji ginklai – „jūrų velnias“, „orka“, „delfinas“, „hidra“, „jūros drakonas“, „banginis“, „torpedinės rogės“ – ir jų savybės / Kur dingo konstrukcijos? / Planuojamas naftotiekio puolimas sąsiauryje / Mažasis povandeninis
laivas Sueco kanale? / Amfibijos prieš viso pasaulio uostus / Hitlerio noras
turėti K vyrų asmens sargybą / Epilogas: pokalbis Paryžiuje.
„Turime pagaminti daug mažų įvairių ginklų serijų. Kai tik priešas
įpras kovoti su vienos rūšies mūsų ginklais, turėsime patraukti juos iš
kovos lauko ir nustebinti jį nauja visiškai kitokios rūšies kovos priemone, pasižyminčia visai kitomis savybėmis. Taip mes nuolat nustebinsime priešą ir sukelsime sumaištį, sudarydami pagrindinę sėkmingo mūsų puolimo prielaidą.“
Šiuo principiniu viceadmirolo Heye’ės reikalavimu, kaip matėme,
pavyko vadovautis tik iš dalies. Paskutiniais karo metais vokiečių
pramonė neturėjo gamybinių pajėgumų, užtikrinančių didelio spektro ginklų gamybą mažomis partijomis. Bet K junginio konstruktoriai
suprojektavo stebėtinai daug vis naujesnių ir geresnių ginklų rūšių.
Čia aptarsime tik tuos ginklus, kurie bent jau buvo pradėti gaminti,
nors kovos sąlygomis taip ir nebuvo panaudoti.
Žinoma, tuo pat metu buvo tobulinamos ir fronte naudojamos mažosios kovos priemonės. Reikėjo taisyti padarytas klaidas ir atlikti patobulinimus. Ruonis, vienintelis tikras K junginio mažasis povandeninis laivas, yra tipiškas tokio darbo pavyzdys. Laivai iš karto atskleidė
gerąsias savo savybes ir sunkiomis karo sąlygomis Temzės-Šeldės
konvojų kelyje pridarė priešui nemažai nuostolių.
Iš jo išsivystė uždaro tipo ruonis. Į šį prototipą buvo įmontuotas
naujas cirkuliacinis dyzelinis variklis, maitinamas skystu deguonimi,
todėl laivas galėjo kur kas ilgiau veikti po vandeniu. Ruonio vadui ir
inžinieriui nebereikėdavo išnerti į paviršių, jei, pavyzdžiui nusilpdavo
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Mažasis povandeninis laivas jūrų velnias.

akumuliatorius. Be to, padidėjo laivo greitis po vandeniu. Lyginant su
pirmtakais, laivai tapo 1,5 m ilgesni, truputį padidėjo jų tonažas.
Įgijus netikusios patirties su pirmuose bebruose įmontuotais benzininiais varikliais, trečiosios serijos bebras taip pat turėjo 65 AJ cirkuliacinį dyzelinį variklį, bandymų stende parodžiusį nuostabias charakteristikas. Antras svarbus pakeitimas – šios serijos bebrą pilotuoti turėjo
jau ne vienas žmogus. Laivas truputį padidėjo, jame galėjo tilpti du
žmonės. O valdyti tapo paprasčiau; vienas vyras galėjo puikiai prižiūrėti laivą, bet ši priemonė suteikė galimybę pasikeisti budėjimo metu.
Kai vienas valdė laivą, kitas galėjo išsitiesęs gulėti, ilsėtis arba miegoti.
Atakuojant ar iškilus pavojui jie, žinoma, vienas kitam padėjo ir papildė vienas kitą.
Bet grįžkime prie netikėtų naujų konstrukcijų. Pirmiausia reikėtų
paminėti jūrų velnią, mažąjį povandeninį laivą amfibiją, galintį ne tik
plaukti po vandeniu, bet ir žygiuoti sausumoje. Laivo korpusas buvo
sumontuotas vikšrinio šarvuočio bazėje. K junginyje labai daug tikėtasi iš šios kovos priemonės. Jam nereikėjo nei specialių transporto
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priemonių, nei pagalbinės tarnybos, nei nuleidimo į vandenį takų.
Bet kurioje pakrantės vietoje jis pats galėjo nuvažiuoti į vandenį. Jei
įgula būtų sumaniusi pailsėti arba priešo užnugaryje įvykdyti kovinę
užduotį, mašina galėjo išropoti į krantą salose. Kovos priemonės
ginkluotę sudarė dvi torpedos ir minos. Kad neliktų beginklis sausumoje, jūrų velniui buvo numatytas kulkosvaidis arba liepsnosvaidis.
Įgulą turėjo sudaryti du žmonės, greitis vandenyje – 10 mazgų, sausumoje – 8 km per valandą. Po prototipo bandymų pasirodė, kad dyzelinis variklis yra per silpnas, o vikšrai per siauri, todėl minkštame grunte jūrų velnias klimpo ir negalėjo tinkamai judėti į priekį. Pašalinus
trūkumus, pirmą šio ginklo partiją planuota pagaminti dar 1945 m.
Visiškai kita, bet taip pat labai įdomi buvo orkos koncepcija. Labai
didelis greitis darė šį ginklą savotišku povandeniniu medžiotoju. Tai
buvo liliputinė Walterio povandeninio laivo kopija. Su juo grosadmirolas Dönitzas siejo savo viltis ir revoliucinius povandeninio karo
pokyčius. Bandomasis orkos prototipas taip pat buvo baigtas, bet tuo
pačiu metu orka turėjo ir didesnę sesę, varomą vandenilio peroksido –
ingolino – varikliu. Turėdamas 500 AJ galingumo Walterio turbiną, šis
ginklas galėjo išvystyti 28–30 mazgų greitį. Deja, „stebuklingas kuras“
baigdavosi nuplaukus vos 100 jūrmylių, todėl prieš startą artyn priešo
orkas turėdavo nugabenti „motininiai“ laivai. O tada dvi jų torpedos
tapdavo labai pavojingu puolamuoju ginklu.
Buvo baigtas ir mažasis delfinas, jis laukė, kada jam bus pristatytas
specialios konstrukcijos Otto cirkuliacinis variklis. Kalbama apie

Mažasis povandeninis laivas orka.
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mažiausią ir lengviausią vienvietį povandeninį laivą pasaulyje. Laivo
ilgis buvo vos 5 metrai, o svėrė jis 2,5 t. Panašiu į lęšių veikimo principu, mažasis delfinas, nešdamas 1 200 kg sprogmenų krovinį, puldavo
priešo laivą ir atsitrenkęs į jį detonuodavo. Prieš susidūrimą pilotas
katapultuodavosi. Delfine pirmą kartą panaudotas supaprastintos gamybos principas, leidžiantis greitam laivui dinamiškai panerti nenaudojant balastinių kamerų.
Palanki hidrodinaminė forma dar geriau ištobulinta statant didįjį delfiną. Šis laivas, skirtingai nuo mažojo brolio, neturėjo žūti per operaciją. Tai buvo normalus dvivietis povandeninis laivas, ginkluotas torpedomis arba minomis. Otto cirkuliacinis variklis leisdavo jam išvystyti
15 mazgų greitį. Išskirtinė jo savybė – sugebėjimas dinamiškai panerti
ir išnerti.
Ši paprasta sistema taip pasiteisino, kad ją, kaip galutinės koncepcijos variantą, ketinta įdiegti visose povandeninėse mažosiose kovos
priemonėse. Inžinieriai manė, kad siekiant tobulumo reikia sukurti
tokį variklių derinį: žygiui virš vandens ir po juo – dyzelinis cirkuliacinis variklis, o atakai po vandeniu – Walterio ingolino turbina. Rezultatas – 12 t laivas, po vandeniu išvystantis 30 mazgų greitį ir galintis
nuplaukti apytiksliai 100 jūrmylių. Ginklas, pasižymintis tokiomis
savybėmis, ir šiandien galėtų būti labai pavojingas. Kas žino, ar jūrų
velniai ir orkos, mažieji ir didieji delfinai kur nors pasaulyje – Rytuose ar
Vakaruose – negaminami ir netobulinami? Dauguma vokiečių konstruktorių buvo susipažinę su šiomis idėjomis. Sunku tikėtis, kad visi
brėžiniai karui baigiantis buvo sunaikinti. O kur jie dingo?
Naujų viršvandeninio tipo ginkluotės konstrukcijų buvo dar daugiau. Vien mažųjų katerių ant vandens pagalvių yra trys skirtingos
sistemos („Sachsenberg“, „Tietgen“ ir „Zisch“). Varomi galingų aviacinių variklių, jie lengvai slydo bangomis ir išvystydavo iki 55 mazgų
greitį. Ginkluotę sudarė torpedos arba sprogmenų užtaisai.
Jūros drakonas (Drieseno sistema) lėktuvo sparno jungtimi jungė du
greta plaukiančius hidros tipo mažuosius greitaeigius katerius. Jungtyje įtaisytas naikintuvo turboreaktyvinis variklis leido jūros drakonui išvystyti nepaprastai didelį greitį. Tarsi iš pasakos realybe virtusi
jūros pabaisa, drakonas turėjo šauti priešo laivų junginio link, paleisti
visas keturias torpedas ir akimirksniu vėl dingti – beveik dukart greičiau nei bet kuris iš persekiotojų vandens paviršiuje.
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Šis projektas liko tik popieriuje, dienos šviesos drakonas taip ir neišvydo.
Mažasis greitaeigis kateris, pavadintas banginiu, perėjo tris vystymosi pakopas. Paskutinį trečiosios serijos banginio prototipą jau imta gaminti serijomis. Iš pradžių jo ekipažą sudarė du, vėliau keturi žmonės,
nes ginkluotėje buvo dvi torpedos, du reaktyviniai granatsvaidžiai ir
kulkosvaidis, o plaukė jis arti 40 mazgų greičiu.
Pagaliau reikėtų paminėti ir roges, paprasčiausią iš kada nors sukonstruotų nešančiųjų torpedų. Jas gaminant reikėdavo tik suvirinti
keturis štampuoto metalo ruošinius. Todėl šis ginklas labai tiko masinei gamybai. Tai buvo laivas ant vandens pagalvių, sukurtas pagal
inžinieriaus Wendelio sistemą ir varomas 600 AJ galingumo aviacinio
variklio, jis galėjo išvystyti labai didelį greitį, ypač iššovus abi torpedas. Turint omenyje tai, kad pirmieji negrų kapitonai su pirmąja K junginio ginkluote galėdavo pasiekti vos 4 mazgų greitį ir kiekvienam
juos aptikusiam persekiotojui beginkliai ir bejėgiai jie tapdavo lengvu
grobiu, galima suprasti, kokiu milžinišku tempu ginklai tobulėjo per
tuos kelis mėnesius. Abu K vyrai rogėse, iššovę torpedas, galėdavo
skuosti vokiečių kranto link 40 mazgų greičiu, o gynybai savo dispozicijoje turėjo reaktyvinius granatsvaidžius ir kulkosvaidžius.
Ir vėl kyla tas pats klausimas, kur dabar yra visos šios konstrukcijos.
Rogių principu šiandien gaminami laivai ant vandens pagalvių civiliniams tikslams. Bet kaip yra su kitais prototipais? Kas užvaldė hidras,
banginius ir jūros drakonus, kas juos tobulina? Į šiuos klausimus nėra
patikimo atsakymo.
*
Sąjungininkams įsiveržus į Prancūziją, Vokietijos slaptoji tarnyba
sužinojo, kad priešai iš britų salos per sąsiaurį iki žemyno nutiesė naftotiekį ir juo tiekia kurą savo daliniams. K vyrai sudarė planą ir patikrino, ar jis įgyvendinamas.
Mažieji povandeniniai laivai, vilkdami inkarus, turėjo lėtai plaukti
ta vieta, kur, apytikslėmis žiniomis, jūros dugnu buvo nutiestas naftotiekis, ir jį surasti. Kitų mažųjų povandeninių laivų užduotis – atgabenti karius plaukikus, o šie turėtų susprogdinti naftotiekį. Plastiška
kaip plastilinas, povandeninė sprogstamoji medžiaga nipolitas labai
tiko tokiai užduočiai, nes ją ringėmis galima buvo apvynioti aplink
vamzdį. Bet pirmąjį sumanymą greitai teko pamiršti. Abiejuose vamzdžio galuose priešas turėjo įtaisęs matavimo prietaisus ir, pasitelkęs
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