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Sąjungos, išskyrus vandens kelią per Ladogos ežerą, todėl manėme, kad 
tėra laiko klausimas, kada miestas pasiduos.

Nors maždaug iš 300 žmonių sudaryta mūsų sunkiųjų ginklų kuopa 
per pastaruosius tris mėnesius neteko gal 10 ar 15 vyrų, paprastų pėsti-
ninkų kuopoms beveik kasdien vykstančios kautynės kainavo daug dau-
giau. Iš pradžių kuopos turėjo maždaug po 180 karių, o dabar didžiojoje 
dalyje buvo belikę nuo 50 iki 75 vyrų.

Nors aukų skaičius milžiniškas, dėl puikios dvasinės būsenos ir daug 
prastesnės Raudonosios armijos būklės neabejojome, kad, turėdami progą, 
Leningrado centrą pasiektume per kelias dienas. Mąstydamas apie tai 
dabar nesu įsitikinęs, ar mūsų pajėgos buvo pakankamos užimti miestą 
tiesiogiai puolant, bet Hitleris net nemėgino to imtis; vėliau paaiškės, kad 
tada jis padarė vieną didžiausių klaidų.

8 skyr ius

Žiema Uricke
1941 M. RugSėjIS–1942 M. kovaS

PASIRENGIMAS APGULČIAI. 
1941 m. rugsėjis–lapkritis

apgulties pradžios data sutapo su daugumos armijų grupės „Šiaurė“ 
šarvuočių ir tankų dalinių perkėlimu į centrinį frontą, kur jie turėjo 
prisidėti prie Maskvos galutinio puolimo. gavę progą atsikvėpti prie 
Leningrado, rusai pergrupavo pajėgas ir ėmė rengti kontratakas miesto 
apsiausčiai pralaužti.

Spalio 8 dieną Raudonoji armija surengė pėstininkų remiamą tankų 
ataką prieš mūsų pozicijas uricke, į puolimą pasitelkė apie 50 šarvuotųjų 
transporto priemonių, tarp jų ir nemažai sunkiųjų šarvuotųjų tankų kv-1 
bei kv-2, išriedėjusių iš tankų gamyklos Leningrade. Tuo metu priešo 
desantas išsilaipino Peterhofe, apie 16 kilometrų į vakarus nuo mūsų.

kol sovietų šarvuočiai ir tankai pasiekė mūsų fronto liniją, vokiečių 
prieštankiniai pabūklai ir pėstininkai jau buvo sunaikinę didžiąją dalį 
jų pajėgų. Tačiau kelios iš šių milžiniškų transporto priemonių gebėjo 

W. Lubbecko kuopos žygis.
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pralaužti mūsų gynybą palei Uferstrasse (Pakrantės gatvę), besidriekiančią 
tarp uolų bei Suomijos įlankos, ir pasiekti uricką.

Dirbdamas priešakiniu artilerijos stebėtoju viename fronto linijos 
bunkerių mūsų vis dar nebaigtoje gynybos linijoje, maždaug už pusės kilo-
metro išgirdau smarkių kautynių garsus. Būdamas itin smalsus ėmiau ieš-
koti vietos ant uolos, iš kur atsivertų maždaug 50 metrų žemiau vykstančio 
mūšio vaizdas. vos tik pasiekiau stebėjimo tašką, aukštumoje šalia manęs 
išsidėstė iš dviejų vokiškų 88 mm zenitinių pabūklų sudaryta baterija. Šie 
pabūklai galėjo būti nukreipiami į priešo lėktuvus padangėje arba  tarsi 
didžiuliai šautuvai – į taikinius ant žemės.

Netrukus atriedėjo septyni kv-1 ir kv-2 tankai, o netoli už jų ėjo 
pėstininkai. Prie šių didesnių tankų prisidėjo pora mažesnių čekiškų T-35*. 
Smarkiai nukraujavęs sovietų šarvuočių ir tankų dalinys nuo savo fronto 
linijos sugebėjo nutolti tik per tris kilometrus ir čia jų žygis pasibaigė.

Susižavėjęs stebėjau, kaip 88 mm pabūklą valdantis skyrius pataikė 
į priekyje važiuojantį tanką. kiti rusų tankai, negalintys manevruoti ar 
pakelti vamzdžių taip aukštai, kad pataikytų į uolos viršuje esančius taiki-
nius, buvo bejėgiai. Per kitas 20 minučių 88 mm pabūklo skyrius vieną po 
kito „iškirto“ gatvėje apačioje įkalintus kv ir T-35 tankus.

Į išgyvenusius tankų ekipažų karius ir pėstininkus buvo nuolatos 
pliekiama iš kulkosvaidžių, tad šie mėgino ištrūkti tuo pačiu keliu, kuriuo 
ir atvyko, bet jis buvo užblokuotas. Teritorijoje už mano matymo lauko 
mūsų pionieriai apėjo priešą iš užnugario ir detonavo galingus sprogme-
nis, sunaikino kelią ir neleido rusams atsitraukti.

Daugelis nevilties apimtų karių šoko į vandenį, bet retam pavyko 
grįžti į savo fronto pusę. Iki kitos dienos buvo sunaikintos visos uricko 
ir Peterhofo apylinkėse esančios sovietų pajėgos. Per šį fiasko Raudonoji 
armija neteko 35 tankų, žuvo 1 369 jos kariai ir dar 294 pateko į nelaisvę.

Laikui bėgant rusai vis dažniau į savo operacijas įtraukdavo didelius 
tankų dalinius. vokietijos divizija turėjo kelis pasirinkimus, kaip kovoti su 
šia grėsme. Pirmu atveju kiekviename pulke buvo po prieštankinę kuopą, 
ginkluotą greitašaudžiais artilerijos pabūklais. Paprastai šios kuopos gebė-
davo susidoroti su priešo šarvuočiais ir tankais, bet ekstremaliomis aplin-
kybėmis buvo galima pasitelkti ir divizijos artileriją.

kaip paaiškėjo kovoje prie Uferstrasse, būtent 88 mm priešlėktuvinė 
artilerija pasirodė esanti veiksmingiausias vokiškas prieštankinis šio karo 
ginklas, jeigu priešo tankai puldavo masiškai arba prasiskverbdavo per 
gynybos linijas.

Po tankų išpuolio trumpam aprimus įvykiams, nedidelė mūsų 
ryšio būrio grupelė drauge su štabo seržantu Ehlertu išsiruošė į neseniai 
užimtus caro rūmus Peterhofe, netoli tos vietos, kur mėgino išsilaipinti 

*  Neaišku, kokį būtent tanką autorius čia turi omenyje, bet T-35 buvo pagamintas ne Čekos-
lovakijoje, o Sovietų Sąjungoje. Tačiau jis yra didesnis už kv-1 ir kv-2 tankus. Čekoslovakijoje 
buvo gaminami „Škoda-CkD LT vz. 35“ tankai, bet juos naudojo vokietijos, o ne SSRS kariuo-
menė. Tikriausiai tai galėjo būti SSRS kariuomenėje plačiai naudojamas T-34, T-26 arba T-28.

Galingas prieštankinis ginklas – vokiškas zenitinis 

pabūklas 8,8 cm FlaK 36.
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Raudonosios armijos desantas. Tuo metu patys rūmai ir jų apylinkės vis 
dar atrodė nepaliesti karo.

klaidžiojome didžiulėmis elegantiškomis rūmų salėmis medinėmis 
grindimis, tuo metu baldų beveik nebuvo likę. viename kambaryje apti-
kome pianiną. Ehlertas atsinešė suolelį ir ėmė skambinti. Nenutuokėme 
apie šį jo talentą, todėl, po kambarį ėmus sklisti nuostabiai klasikinei 
muzikai, buvome sužavėti. Pro langus kambarį užliejant popiečio saulės 
spinduliams, beveik galėjau įsivaizduoti šeimos ir dvariškių supamą carą, 
skambinantį tuo pačiu pianinu.

Baigęs virtuozišką pasirodymą Ehlertas atidarė pianino dangtį ir rado 
kelis natų lapus. Parodęs savo radinį, sulankstė porą tų lapų ir įsidėjo į 
munduro kišenę kaip suvenyrą. Po kiek laiko grįžus į frontą, tokia pra-
banga atrodė nutolusi daug toliau nei per tuos kelis kilometrus.

Spalio 1-ąją buvau paaukštintas – man suteiktas lanskapralo laipsnis, 
todėl ėmiau tarnauti kuopos priešakiniu artilerijos stebėtoju, o tai reiškė, 
kad vis dažniau teks bendrauti su kuopos vadu. Lapkričio pradžioje mūsų 

Susprogdintas sovietų šarvuotasis automobilis BA-10 paliktas prie Peterhofo 

Didžiųjų rūmų.

Vokiečių kariškiai lipa Peterhofo Didžiųjų rūmų laiptais.
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pagarbą pelnęs vyresnysis leitenantas von kempskis, vadovavęs mums nuo 
Belgijos laikų, buvo paaukštintas – perkeltas į divizijos štabą. jį pakeitė 
leitenantas Münstermannas, laimė, išvengęs ilgalaikių komplikacijų po 
artilerijos apšaudymo prie Pliusos upės.

Spalio viduryje dėl šerkšno žemė jau buvo pradėjusi kietėti, iškrito 
pirmasis sniegas. Maždaug tuo pat metu galėjome persikelti iš laikinų 
pastogių į pastovesnius užnugario bunkerius, kuriuos bendromis jėgomis 
pastatė eiliniai kareiviai ir pionieriai. Bunkeriai palei fronto liniją mums 
suteikdavo papildomą apsaugą ir tarnavo kaip atraminiai punktai, o šie 
užnugario bunkeriai buvo mūsų gyvenamosios patalpos uricke.

užnugario bunkerius pionieriai statė remdamiesi standartiniais sta-
tybų metodais. Iš pradžių iškasdavo maždaug nuo vieno iki penkių kvadra-
tinių metrų pločio duobes, kurių gylis siekė iki juosmens, tada pastatydavo 
rąstų sienas ir apipildavo dalimi iškastos žemės. vėliau iš medinių sijų arba 
laibų medžių kamienų padarydavo stogą ir apdengdavo bunkerį likusio-
mis žemėmis. Nuo Raudonosios armijos artilerijos tiesioginio smūgio toks 
bunkeris ne itin būtų apsaugojęs, bet jame kiek šilčiau, nes oras lauke buvo 
stingdantis.

uricke aš kaip priešakinis artilerijos stebėtojas maždaug tris ketvir-
tadalius laiko turėjau praleisti skirtinguose palei fronto liniją išsibars-
čiusiuose bunkeriuose ar netgi priešakinėse pėstininkų fronto linijose. 
Priešingai nei užnugario bunkeriai, fronto bunkeriai, galima sakyti, buvo 
tiesiog uždengti grioviai su anga stebėti. vis gausiau krintantį sniegą 
ėmėme krauti ant priešakinių linijų bunkerių ir apkasų priekinės sienos, 
kad paslėptume pėdsakus nuo priešo akių.

jeigu fronte būdavo ramu, paprastai porą kartų per dieną grįždavau į 
netoliese esančius užnugario bunkerius. jų sienos ir grindys buvo iš purvo, 
o be gultų, stalelio ir malkomis kūrenamos krosnelės, nebuvo jokių baldų – 
paprasta, bet patogi buveinė keturiems–šešiems vyrams. kadangi 13-osios 
kuopos haubicos buvo dislokuotos vos per pusę kilometro už mūsų nugarų, 
dabar kartu su manim tame pačiame bunkeryje galėjo gyventi mano bičiu-
liai Schüttė, Saukė, tarnaujantys pabūklų skyriuose, ir dar vienas draugas. 
Norėdami parodyti, kad esame kuopos veteranai, virš įėjimo į bunkerį 
pakabinome užrašą „keturi seni pirdylos“. Be abejonės, didžiąją dalį laisvo 
laiko leidome su maždaug pustuziniu kitų draugų, kuriuos pažinojome dar 
iš Liuneburgo laikų.

kai kautynės nevyko, mūsų bunkeris virto priebėga, kurioje galėjome 
atsipalaiduoti, miegoti, pavalgyti karšto maisto, lošti kortomis ir skaityti bei 
rašyti laiškus. Šis prieglobstis suteikė mums galimybę pabėgti nuo kovos 
keliamos įtampos ir sekinančio budrumo, be kurio mūšyje neišsiversi.

1941-ųjų lapkritį, vos tik apsistojome naujuose bunkeriuose, ėmė 
spiginti šaltis – temperatūra nukrito iki 40 laipsnių. Tokio šalčio vokieti-
joje patirti niekada neteko.

„Senų pirdylų“ bunkeris Uricke. Čia W. Lubbeckas gyveno su gerais 

bičiuliais W. Schütte ir S. Williu.
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atšiauriais tos žiemos mėnesiais sužeistieji abiejose pusėse kartais 
mirtinai sušaldavo ten, kur ir krisdavo, nespėjus nugabenti jų į užnugarį, 
kad būtų suteikta medicinos pagalba. Mano skaičiavimais, dėl šalto oro 
tą pirmą žiemą Rusijoje mirė maždaug trečdalis visų kritusiųjų – kitomis 
aplinkybėmis jie gal būtų išgyvenę. Žinoma, tokia mirties priežastis daž-
niau pasitaikydavo tarp manevriniame kare dalyvaujančių karių, pavyz-
džiui, kovojančių armijų grupės „Centras“ daliniuose toli į pietus nuo 
mūsų ir dalyvaujančių Maskvos mūšyje.

Temperatūra nukrito taip žemai, kad tepalai ginkluose užšaldavo, 
nebent reguliariai jais šaudydavome arba imdavomės priemonių apsau-
goti juos nuo šalčio. kiti kariai pasakojo matę, kaip dėl krumpliaračiuose 
esančio tepalo užšąla garo varikliai. Dėl su oro sąlygomis susijusių trans-
porto tinklo trikdžių kartais sustodavo atsargų tiekimas ir armija turėdavo 
mažinti maisto davinius iki pusės kepalo duonos per dieną. Nors su tiek 
vos galėjome išgyventi, žinojome, kad tai kur kas daugiau, nei gaudavo nuo 
likusios šalies dalies atkirsti Leningrado gyventojai.

Dėl transporto problemų ir prasto planavimo šiltesni drabužiai, kuriais 
turėjome pakeisti vasarines uniformas, atkeliavo keturiomis–šešiomis 
savaitėmis vėliau. Man kaip fronto priešakyje dirbančiam artilerijos 
stebėtojui būtinai reikėjo žieminio kamufliažo, todėl buvau vienas pirmųjų, 
kuriems nusišypsojo laimė gauti baltą šalmą, baltą palapinsiaustę, baltą 
paltą ir baltas kelnes kaip tik prasidėjus didžiausiam šalčiui.

Iškrito iki 30 centimetrų sniego, tad atkarpą tarp užnugario bunkerių 
ir fronto linijos tapo daug paprasčiau įveikti slidėmis nei pėsčiomis. Dar 
svarbiau, kad slidėmis galėjau daug greičiau praskuosti pro atviras vietas, 
kuriose grėsė rusų snaiperių pavojus.

Daug tokių taikliųjų šaulių buvo dislokuoti Leningrado priemiesčių 
pakraščių daugiaaukščiuose, maždaug per pusantro kilometro nuo mūsų 
fronto linijos uricke. Tokia padėtis rodė Raudonosios armijos siekį karo 
metais paruošti daugiau ir geriau ginkluotų snaiperių už vermachtą. Mūsų 
snaiperiai manė, kad sovietų šautuvai su optiniais taikikliais yra geresni, 
todėl verčiau naudojosi perimtais iš rusų ginklais, o ne atitinkamais 
vokiškais šautuvais. kartą gavau progą išbandyti rusišką šautuvą ir likau 
nustebęs, koks jis taiklus.

Taiklesniu snaiperio šautuvu galėjai nužudyti, o ne tiesiog sužeisti dau-
giau priešo karių nei bet kokiu kitu ginklu. Šalmai mus ganėtinai neblogai 
saugojo nuo rikošetu atskriejančių kulkų ar šrapnelių, tačiau jeigu kulka 
pataikydavo tiesiai, lengvai pramušdavo plieną. Buvau metro aštuoniasde-
šimties, tad netrukus išmokau vaikščioti nuleidęs galvą, o tomis vietomis, 
kur galėjo tykoti snaiperiai, keliauti greitai.

Nors snaiperiai kėlė didelę grėsmę, daugiau karių uricke žūdavo ar 
būdavo sužeidžiami dėl priešo artilerijos nuolatinių apšaudymų. Raudono-
sios armijos artilerija buvo labai taikli ir pajėgumu nenusileido vokiškajai.

Dar vienas pavojaus šaltinis – rusų kulkosvaidininkai. jie daugiausia 
šaudė sprogstančiomis kulkomis ir padarydavo daug žalos. kartais jų kul-
kosvaidininkai būdavo įsitaisę už pusantro kilometro, bet, kulkoms imant 
draskyti viską aplinkui, atrodė, kad jie yra daug arčiau. kitaip nei su artile-
rijos sviediniais, kulkosvaidžio kulkos krypties nenuspėsi ir į ją vien iš švil-
pimo nesureaguosi. jeigu išgirsti, kaip kulka praskrieja pro šalį, tu saugus. 
jeigu neišgirsti – sužeistas arba lavonas.

Nors uricke retai tekdavo stoti į tikrą kovą, saugumo sumeti-
mais savo pistoletą-kulkosvaidį MP-40 turėdavau po ranka. Iš įpročio 

Priešakinis artilerijos stebėtojas W. Lubbeckas 

slidėmis šliuožia iš fronto į bunkerį užnugaryje 

prie Uricko. 1941–1942 m. žiema.
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vandenį ant pėdų kartu masažuodamas pirštus. Skausmas buvo vos pake-
liamas, bet maždaug po 20 minučių kraujas ėmė vėl po truputį cirkuliuoti. 
Daugeliui kitų karių taip nepasisekė ir jie prarado nušalusius rankų ar kojų 
pirštus. Pamąstęs, kad jei šaltyje būčiau praleidęs dar porą valandų ir mano 
kojų pirštus būtų tekę amputuoti, surimtėdavau.

Netrukus grįžęs į bunkerį po ilgo budėjimo radau šventiškai nusitei-
kusius draugus, kilnojančius taurelę. Senas mūsų draugas iš kitos divizijos 
sužinojo, kur esame dislokuoti, ir atvyko mūsų aplankyti. Tai tikrai buvo 
proga švęsti ir „seni pirdylos“ draugą pasitiko su konjako buteliais.

atvykau prabėgus valandai ar dviem nuo jų susitikimo, tad vyrai jau 
buvo išgėrę po pustuzinį taurelių. Reikalaudami pasivyti juos įsakė man: 

– Lübbecke, mes išgėrėme po šešias konjako. Dabar tu turėsi išgert 
šešias, o septintą gersim visi. 

keldamas šeštą taurelę jau buvau girtas kaip pėdas. Šitaip trumpai 
pabėgome nuo karo, bet kitą rytą už tai turėjome sumokėti skaudančiomis 
galvomis.

APKASŲ KARAS. 
1941 m. lapkritis–1942 m. kovas

Dirbant priešakiniu artilerijos stebėtoju, man padėdavo ryšių spe-
cialistas, nes mano gebėjimai komunikuoti Morzės abėcėle buvo riboti. 
jis telegrafu perduodavo informaciją apie taikinį maždaug per pusantro 
kilometro už mūsų bunkerio esantiems pabūklų skyriams. Man šūktelė-
jus: „Dar penkis!“, taip nurodant, kad reikia šauti penkiais metrais toliau 
į priekį, arba: „Dešimt į dešinę!“, kad taikiklį reikia nukreipti per dešimt 
metrų į dešinę, jis greitai persiųsdavo informaciją į užnugarį.

jeigu konkrečioje pozicijoje, kaip buvo uricke, užsibūdavome ilgiau 
nei dieną, mūsų kuopa paprastai iki bunkerio nutiesdavo telefono liniją. 
Šios lauko telefono linijos buvo ne ką mažiau saugios nei telegrafo ir leido 
man perduoti nurodymus tiesiai pabūklų skyriams. Nors turėjome ir radijo 
aparatus, jais retai naudojomės, nes rusai galėjo klausytis pokalbių.

prieš pasiekdamas užnugario bunkerį ir padėdamas ginklą visada jį 
patikrindavau.

vieną vakarą užėjau į bunkerį, stoviniavo keli mano draugai. Many-
damas, kad MP-40 saugiklis įjungtas, paviršutiniškai patikrinau ginklą. 
Nukreipiau vamzdį į grindis ir paspaudžiau nuleistuką. kai iš vamzdžio 
su milžinišku triukšmu išlėkė pustuzinis kulkų, visi pašoko, lyg netikėtai 
būtų pasirodę sovietai. vaizdelis buvo linksmas, bet dėl tokio neapdairaus 
elgesio galėjau ką nors sužaloti ar nušauti. 

Tiesą sakant, nušalimo ar hipotermijos kariai bijojo ne ką mažiau nei 
sovietų ginklų. kadangi tarp fronto linijos ir užnugario bunkerio keliavau 
slidėmis, spiginančiame šaltyje praleisdavau daug mažiau laiko, bet nuša-
limo pavojus nė kiek nesumažėjo. vieną dieną grįžęs į užnugario bunkerį 
supratau, kad nejaučiu kojų pirštų. Nusiavęs batus pamačiau, jog kojų pirš-
tai pabalę ir visiškai nejautrūs.

kariai buvo perspėti negydyti nušalimų karštu vandeniu, todėl pama-
niau, kad pilti šaltą vandenį yra saugu. Išėjau laukan ir iš lėto pyliau šaltą 

< Atokvėpis nuo kautynių aptikus pianiną ir atradus 

slaptus kai kurių draugų talentus.


