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Majoras  
Gerhardas Fischeris

TANKO VADAS, DALYVAVĘS DVIEJUOSE ŠIMTUOSE MŪŠIŲ

Persikėlę per Manyčiaus upę brėkštant 1942 m. rugpjūčio 1 d. rytui, 
23-iosios tankų divizijos priešakiniai daliniai pasiekė Sovietų Sąjungos 

azijinę dalį. Dar po poros dienų divizija užėmė Radykovskojės gyvenvie-
tę. Dmitrijevskojė buvo apvažiuota iš rytų, ir sparčiu puolimu pasiekta 
Bezopasnojė. Generalmajoro Breitho 3-iosios tankų divizijos ryšio linijos 
taip pat buvo nutiestos iki ten. Dėl veržlaus puolimo didelės sovietų pajė-
gos buvo aplenktos ir liko užnugaryje. Mūšių zonose vyravo baisi sumaiš-
tis. Vokiečių linijas, kurias gynė tik eilė įtvirtinimų, nuolat puldinėjo rusai. 
Šis kautynių etapas pasiekė apogėjų 1942 m. rugpjūčio 6 d. rytą, kai sovie-
tinė 4-oji šaulių divizija mėgino prasiveržti.Hauptmanas Gerhardas Fischeris apdovanotas Geležinio kryžiaus 

ordino Riterio kryžiumi. Šiuolaikiniai vokiečių cenzoriai retušavo  

svastikas ant  apdovanojimų.
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– Pone leitenante, pone leitenante... pabuskite, pabuskite! 
Dar apsvaigęs nuo miego, leitenantas Fischeris pašoko nuo šieno kupe-

tos, ant kurios buvo prigulęs Dmitrijevskojės kaime. 
– Kas vyksta, Elsneri? – paklausė atpažinęs savo būrio puskarininkį.
– Ivanas puola iš vakarų. Jis jau nušlavė lengvųjų zenitinių pabūklų 

skyrių Prilužno kaime. Jis jau Zviaginceve, kur užblokavo mūsų ir 3-iosios 
divizijos ryšio linijas.

Elsneriui teberaportuojant, Fischeris jau įšoko į savo uniformą, čiupo 
kabantį automatą ir išbėgo į atvirą lauką. Tamsoje aidėjo įsakymai. Vokiečių 
artilerija iš Dmitrijevskojės jau pradėjo šaudyti į priešą, kuris priartėjo 
per 4 kilometrus nuo divizijos pozicijų. Jau burzgė šildomi 201-ojo tankų 
pulko II bataliono mašinų varikliai.

– Leitenantas Fischeris ir jo lengvasis būrys bus pavaldūs tiesiogiai 
man! – įsakė hauptmanas Fechneris, laikinasis bataliono vadas. Jo keturios 
kuopos baigė ruoštis neatidėliotinam kontrpuolimui pietvakarių kryptimi.

– Pėstininkai ant motociklų puls plačiu frontu Bezopasnojės kryptimi 
ir pastos puolančiam priešui kelią į rytus. 5-oji kuopa puls į vakarus pro 
Zviagincevą Prilužno* kryptimi. 6-oji kuopa laikysis už jos kaip antroji 
puolimo banga.

Nors buvo tamsu, leitenantas Fischeris įžvelgė oberleitenantą Krämerį, 
duodantį įsakymus judėti savo 5-ajai kuopai. Oberleitenanto Grano 6-oji 
kuopa nusekė įkandin. Spindintys išmetamieji vamzdžiai sparčiai pasislėpė 
tamsoje. 

Tada pajudėjo hauptmanas Fechneris su savo 8-ąja kuopa. Du būrio 
lengvieji tankai nusekė iš paskos. Per radiją Fischeris išgirdo, kad 5-oji 
kuopa jau susirėmė su priešu. Jis užmezgė kontrolinį radijo ryšį su feld-
febeliu Elsneriu, kuris važiavo paskui „Panzer II“ tankus. Staiga išgirdo 
pranešimą, nuo kurio jam sublizgo akys. Raportavo 201-ojo tankų pulko 
5-oji kuopa: 

– Dvi rusų artilerijos grupuotės stengiasi atsitraukti į šiaurės vakarus.
Laikinasis bataliono vadas susisiekė su Fischeriu: 
– Lengvasis būry, paskui juos!

*  Zviagincevas ir Prilužnas – dabar jau išnykę kaimeliai tarp Dmitrijevskojės ir Bezopasnojės.

Lėkdami visu greičiu, abudu tankai pervažiavo pagrindinį 3-iosios tankų 
divizijos tiekimo kelią. Jiems nuriedėjus porą kilometrų, priešais pasirodė 
pirmieji sovietų sunkvežimiai. Juos sekė motorizuotoji ir arklių traukiama 
artilerija.

– Pulk savo nuožiūra, Elsneri! Važiuok jiems iš kairės!
– Supratau! – atsiliepė Elsneris ir pasuko kairiau.
– Priešaky... penki šimtai... dvylikta valanda... didžiulis sunkvežimis!
– Matau taikinį! – raportavo taikytojas. Jis jau spėjo gerai prisitaikyti.
Nugriaudėjo pirmasis šūvis. Buvo matyti, kaip trasuojantysis sviedinys 

prasmego sunkvežimyje. Šis su trenksmu išlakstė į gabalus, kai sprogo jo 
vežami šaudmenys.

– Į mus taikosi prieštankinis, pone leitenante! – šūktelėjo vairuotojas, 
vos aptikęs pavojų.

Šiek tiek pakoregavus važiavimo kryptį, tankas pasisuko pabūklų 
kryptimi. Iš vamzdžio pliūptelėjo antrasis šūvis. Jis taip pat taiklus. 
Prieštankinis pabūklas buvo sunaikintas. Tą akimirką feldfebelio Elsnerio 
tankas taip pat atidengė ugnį. Sovietų pėstininkai pašoko ir leidosi abiejų 
tankų link nešini rankiniais prieštankiniais ginklais. 

Vokiečių lengvasis tankas Pz II žygyje.
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Tankų kulkosvaidžiai prispaudė juos prie žemės. Tada abu tankai 
pajudėjo į priešą, šaudydami visais ginklais. Priešas leidosi bėgti. Degantys 
sunkvežimiai, sproginėjantys vilkikai su šaudmenimis ir pakelėje raudo-
nose liepsnose paskendę kuro transporteriai pavertė rytą žioruojančiu 
pragaru. Nepaliaujamai aidėjo tankų pabūklų šūviai ir kulkosvaidžių 
papliūpos.

Tuo metu abu tankai atsidūrė sovietų minios viduryje. Pravėrę vadų liu-
kus, Fischeris ir Elsneris sviedė lauk rankines granatas. Sovietai kairėje ir 
dešinėje sustojo ir pradėjo pasiduoti. 

– Greičiau, Haumannai! – paragino leitenantas savo vairuotoją. 
Jie pasivijo priešakinius sprunkančios artilerijos elementus. Sovietų 

pasipriešinimas vėl kiek sustiprėjo, paskui viskas nurimo. Artilerijos 
batalionas pasidavė dviem lengviesiems tankams.

Tik tada Gerhardas Fischeris susivokė, kad su dviem mašinomis jis 
nuklydo 7 kilometrus į vakarus.

Sovietų 4-osios šaulių divizijos mėginimas prasiveržti buvo kruvinai 
nuslopintas. Leitenantas Fischeris grįžo į Dmitrijevskoję drauge su likusia 
savo bataliono dalimi.

1942 m. rugpjūčio 7 d. Kaukazo puolimas tęsėsi. Rugpjūčio 26 d. buvo 
pasiektas Prochladnas. Rugsėjo 2 d. Fischerio batalionas buvo priskirtas 
generalleitenanto Recknagelio 111-ajai pėstininkų divizijai. Jų užduotis 
buvo persikelti per Tereko upę piečiau Mozdoko ir išplėsti ten suformuotą 
placdarmą. 

Kova dėl aukštumos užvirė rugsėjo 6 d. Vėlyvą rugsėjo 7-osios popietę 
sovietų šturmo grupė, sudaryta iš tankų ir pėstininkų, puolė placdarmą 
iš rytų, išilgai Tereko pietinio kranto. Fischerio batalionas pajudėjo, siekė 
prasiskverbti pro kairįjį priešo sparną ir surengti žaibišką kontrataką 
šiauriau.

Tačiau leitenantas Fischeris gavo įsakymą likti savo vietoje su savuoju 
„Panzer III“, ginkluotu trumpavamzdžiu 50 milimetrų kalibro pagrindiniu 
pabūklu. Jis turėjo stebėti padėtį ir būti pasirengęs pagelbėti pėstininkams.

– Pone leitenante, panašu, kad ten kažkas vyksta!
Būrio vado mašinos taikytojas rodė į augalijos ruožą, besidriekiantį už 

maždaug 600 m priešais tanką.
– Pasiruošti kovai! – įsakė Fischeris. 
Po keleto sekundžių keturi T-34 išsiveržė iš krūmų priedangos, iššovė 

visais ginklais ir nuriedėjo pėstininkų bataliono pozicijų link.
– Tankai išblaškys mūsų vyrus!
Pėstininkai leidosi bėgti, kai priešo tankai pasiekė jų pozicijas, ėmė 

riedėti išilgai apkasų ir šaudyti į juos savo kelyje. 
– Taikytis į priešakinį tanką... privažiuokim arčiau, kitaip nepramušime 

jo šarvų... Štai čia... Ugnis!
Liepsna iš vamzdžio lyg žaibas perskrodė augaliją. Ji išdavė Fischerio 

poziciją vienam iš T-34. Jis sparčiai artėjo prie Fischerio mašinos ir kreipė 
į ją bokštą. Tačiau dar prieš jam suspėjant nutaikyti pagrindinį pabūklą, 
Fischerio taikytojas paleido antrą šūvį, nuo kurio T-34 paskendo liepsnose.

Vokiečių Pz III įgula nagrinėja žemėlapį. Kaukazas. 1942 m.
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T-34 sustojo vos už 100 m priešais Fischerio tanką. Įgula mėgino eva-
kuotis, tačiau ją sunaikino pėstininkai. 

– Imkimės kito!
Naujas šūvis praskriejo vos per plauką aukščiau besisukančio T-34 

bokšto. Kiti du tankai irgi gręžėsi ir pasislėpė priedangoje už krūmokšnių. 
Vienas iš sviedinių, iššautų jų kryptimi, pataikė į vieną iš plieno monstrų, 
tačiau atšoko nuo jo. 

Už šiuos ryžtingus veiksmus, kurie neleido sovietams prasiveržti pro 
pėstininkų ginamą sektorių, leitenantas Fischeris 1942 m. lapkričio 28 d. 
buvo apdovanotas Auksiniu vokiečių kryžiumi.

Rugsėjo 14 d. Fischerio batalionas susidūrė su rusų tankų naikintojų 
batalionu. Leitenantui Fischeriui vėl teko atmušinėti naikintojų koman-
das, ginkluotas Molotovo kokteiliais. Priešus pasitikdavo kulkosvaidžių ir 
automatų salvės, prieš jiems priartėjant su mirtį nešančiais padegamaisiais 
užtaisais taip arti, kad galėtų juos sviesti. Vis dėlto keletas vokiečių tankų 

buvo padegti, kol daugelis likusių įgulų iššoko iš tankų ir išrūkė priešus iš 
jų urvų. Leitenantas Fischeris apšaudė rusus jų apkasuose iš savo pagrindi-
nio pabūklo ir kulkosvaidžių.

Kitą dieną visas batalionas dalyvavo kautynėse. Rusų prieštankiniai 
pabūklai pramušė leitenanto Fischerio tanko šarvus, tačiau nepadarė žalos 
ir nepareikalavo aukų.

Rugsėjo 17 d. Rusijos stepės tapo šarvuotosios technikos masinio susi-
telkimo liudininkėmis. Tai, kas vyko, geriausiai paaiškina ištrauka iš 
Ernsto Rebetischo knygos, aprašančios 23-iosios tankų divizijos istoriją, 
„Zum Kaukasus und zu den Tauern“ („Nuo Kaukazo iki Austrijos Alpių“):

Vadovaujami obersto von Liebensteino, 6-asis ir 201-asis tankų 
pulkai puolė drauge, kad išvalytų iš teritorijos priešais vokiečių linijas 
rusų grupuotes, kurios buvo smarkiai aptalžytos išvakarėse. 

Pulkai pajudėjo 6 kilometrų pločio puslankiu į rytus ir į pietus. Dulkių 
siena plačiai nupleveno per stepę. Rusai gynėsi pėstininkų ir prieštankinių 
šautuvų ugnimi. Ir vėl buvo gausiai naudojami prieštankiniai šautuvai; 
rusų snaiperiai šaudė iš jų net į siauras tankų bokštų stebėjimo angas. 
Jiems neretai pavykdavo, jei tik tanko vadas praverdavo apžvalgos 
angos dangtį kiek plačiau negu būtina. Leitenantas von Viereckas buvo 
nušautas; leitenantas von Weisė – sunkiai sužeistas. Du vokiečių tankai 
buvo prarasti, vienas iš jų – 201-ojo tankų pulko I bataliono gydytojo 
tankas.

Gerhardas Fischeris gimė 1915 m. gruodžio 4 d. Giorlice (Görlitz). 
Baigęs pradinę mokyklą Marklisoje (Silezija), lankė ketverių metų 
inžinierių mechanikų kursus. 1934 m. įstojo į kariuomenę ir buvo paskir-
tas Motorizacijos mokymų vadovybėn Cosene (Zossen) (netoli Berlyno). 
Nuo pat vaikystės Gerhardas Fischeris buvo entuziastingas gimnastas ir 
sportininkas mėgėjas. Įstojus į Vokietijos armiją, šie jo pomėgiai buvo 
lavinami toliau.

Iš paskyrimo vietos Cosene Fischeris buvo perkeltas į 3-iosios tankų 
divizijos 5-ąjį tankų pulką, kuris buvo dislokuotas Bernau, taip pat neto-
li Berlyno. Pulkui vadovavo oberstas Nehringas, vienas iš ryškiausių 
besiformuojančių tankų pajėgų švyturių. 

Molotovo kokteilių, kuriuos sovietų kariai naudojo prieš vokiečių tankus, 

išpilstymo patalpos.
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Kaip pulko 1-osios kuopos būrio vadas feldfebelis Fischeris dalyvavo 
Lenkijos kampanijoje. Jo būrys buvo priešakinėse gretose 1939 m. rugsėjo 
1 d. šturmuojant tiltą per Brda upę, kuris vėliau buvo užimtas. Per kovas 
Tucholios šiluose rugsėjo 2–5 d. Fischeris ir jo būrys gavo specialią užduotį. 
Ryžtingu puolimu jo būrys sunaikino daug lenkų prieštankinių pabūklų. 
Paskui jis vykdė lenkų poligono ties Dolna–Grupa ginkluotąją žvalgybą.

Už sėkmingas pastangas feldfebelis Fischeris vėliau apdovanotas antros 
klasės Geležinio kryžiaus ordinu. Fischeris ir jo būrys vėliau dalyvavo 
kovose dėl Žabinkos ir Kobryno (rugsėjo 14–16 d.) ir operacijose piečiau 
Vlodavos (Wlodawa) (rugsėjo 17–19 d.).

Per vakarų kampaniją Fischeris vis dar vadovavo 1-osios kuopos būriui. 
Dalyvavo šarvuotosios technikos kovose prie Haniu (Hannut), kur susidūrė 
3-ioji tankų divizija iš Berlyno ir tankų divizija iš Paryžiaus. Fischeris ir jo 
būrys prisidėjo prie to, kad mūšis buvo sėkmingas vokiečiams. Vėliau jis 
dalyvavo prasiveržime per pozicijas ties Deilės (Dyle) upe, persekiojimo 
operacijoje nuo Deilės upės iki Šarlerua (Charleroi) kanalo ir aršiuose 
mūšiuose Mormelio miškuose.

Tačiau jo karjeroje kovų Prancūzijoje kulminacija – neabejotinai 
1940 m. birželio 23 d. prasiveržimas pro Weygando liniją. Feldfebelis 
Fischeris su savo būriu buvo priskirtas pėstininkų batalionui, kuris įstrigo 
prie gerai įrengtų prancūzų gynybinių lauko pozicijų ties Estrė-Denjekūru 
(Estrées-Deniécourt). 

Buvo iškviestas feldfebelio Fischerio būrys. Jis vieną po kito sunaiki-
no aštuonis prieštankinius pabūklus. Šie savo ruožtu nuožmiai kovojo 
mėgindami sustabdyti vokiečių tankų puolimą. Pašalinę prieštankinius 
pabūklus, Fischeris ir jo vyrai pasuko ir sunaikino kulkosvaidžių pozici-
jas. Tada pėstininkai puolė kartu su tankais. Mėginimas užimti lauko 
įtvirtinimus ir kaimą pavyko dėl glaudaus vokiečių tankistų ir pėstininkų 
bendradarbiavimo.

Po šios atakos Fischeris gerokai prisidėjo prie atkurtos ryšio linijos 
su ginkluotomis vokiečių grupuotėmis, kurios jau buvo prasiveržusios 
piečiau. Už tai jis vėliau apdovanotas pirmos klasės Geležinio kryžiaus 
ordinu.

Molotovo kokteiliais ginkluoti raudonarmiečiai atakuoja nuvažiuojantį tanką.  

Ši nuotrauka greičiausiai surežisuota, skirta mokomiesiems tikslams.
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1941 m. rugsėjo 21 d. Paryžiaus ir priemiesčių rajone pradėta formuoti 
23-ioji tankų divizija. Personalas ir net ištisi padaliniai buvo siunčiami 
iš kitų tankų divizijų, kad užpildytų naujosios divizijos kadrų sąrašus. 
Pirmasis divizijos vadas buvo generalmajoras baronas von Boineburgas-
Lengsfeldas, kuris 1940 m. liepos 19  d. apdovanotas Riterio kryžiumi 
už nuopelnus vadovaujant 4-ajai šaulių brigadai. 201-asis tankų pulkas 
tapo divizijos tankų pulku. Feldfebelis Fischeris buvo pervestas į šį pulką 
1941 m. pradžioje. Iš pradžių tarnavęs būrio vadu 201-ojo tankų pulko 
8-ojoje kuopoje, netrukus paaukštintas – suteiktas leitenanto laipsnis.

1942 m. kovo pradžioje divizija gavo įsakymus persibazuoti į Rytų frontą.
Kai 1942 m. gegužės 12 d. rusai surengė puolimą, divizija buvo mobi-

lizuota ir priskirta LI armijos korpusui, vadovaujamam generalleitenanto 
von Seydlitzo. Ties 206,2 orientyru netoli Charkovo 8-oji kuopa pirmąsyk 
susidūrė su sovietų tankų pajėgomis. Šis tankų susirėmimas buvo įžanga į 
gynybines kautynes dėl Charkovo, kurios tęsėsi iki 1942 m. gegužės 27 d.

Kiek vėliau šiose kautynėse Fischerio batalionas su 36 veikiančiais 
tankais užėmė pozicijas išilgai keteros, jungiančios 218,6 ir 226,3 orien-
tyrus. Priešas puolė su gerokai pranašesniais T-34. Leitenantui Fischeriui 
pavyko padegti vieną iš šių tankų. Per susirėmimą buvo sunaikinti aštuoni 
T-34. Tačiau vokiečiams tai kainavo 13 savų tankų. 

Leitenantas Fischeris ir jo būrys per kitas savaites dalyvavo daugelyje 
susirėmimų. Vasarinis vokiečių puolimas pralaužė rusų frontą, ir prasidėjo 
persekiojimas Dono kryptimi. Galingoji upė pasiekta liepos 7 d. ties 
Uspenskoje. Korpuso vadovybės įsakyme buvo tolesni nurodymai: „Sukite 
į pietus ir persekiokite priešą pro Ostrogožską iki Olchovatkos!“

Prasidėjo puolimas išilgai Dono vidurupio. 
Iki pat lapkričio 18 d. leitenantas Fischeris dalyvavo visose kovose kaip 

būrio vadas. Jis nuolatos būdavo siunčiamas į kovinę žvalgybą toli savo 
bataliono priešaky. Drauge su karo inžinieriais jis dalyvaudavo valant kori-
dorius per minų laukus. Jo lengvasis būrys puikiai pasirodė kovinės sau-
gos misijose lydėdamas tiekimo vilkstines ir ryšio palaikymo užduotyse. 
Pagrindinio aprūpinimo maršruto naktinė priedanga buvo viena iš jo spe-
cializacijos sričių.

Suteikus oberleitenanto laipsnį, Fischeris perėmė laikiną vadovavimą 
8-ajai kuopai. 

Apie 1942 m. lapkričio 20 d. 23-ioji tankų divizija pasirengė gynybai ties 
Ordžonikidze*, kai 6-oji armija apie 500 kilometrų šiauriau, prie Stalingrado, 

*  Ordžonikidzė – dabartinis Vladikaukazas.

pradėjo dramatišką kovą dėl išlikimo. 23-ioji tankų divizija buvo atitraukta 
nuo gynybos linijų ir priskirta tankų pajėgų generolo Kirchnerio vado-
vaujamam LVII tankų korpusui. Drauge su 6-ąja tankų divizija, atvykusia 
iš Prancūzijos, ir 17-ąja tankų divizija šis korpusas priskirtas 4-ajai tankų 
armijai. Buvo planuojama, kad ji judės išilgai geležinkelio nuo Kotelnikovo 
iki Stalingrado ir pagelbės apsuptajai lauko armijai.

Batalionui, tuo metu laikinai vadovaujamam hauptmano Tilmanno, 
Salske buvo perduoti 22 „Panzer  IV“ modelio tankai su ilgavamzdžiu 
75 mm L48 pabūklu. Įsakymą pulti 1942 m. gruodžio 11 d. 6-osios tankų 
divizijos vadavietėje, įsikūrusioje gyvenvietėje Semičnyj*, davė 4-osios 
tankų armijos vadas generaloberstas Hothas. Ceremonijoje dalyvavo ir 
23-iosios tankų divizijos atstovai: divizijos vadas generalleitenantas von 
Boineburgas-Lengsfeldas ir 201-ojo tankų pulko vadas oberstleitenantas 
Heydebreckas. Pastarasis vėliau taps oberstu ir gaus Riterio kryžių tarnau-
damas oro desanto tankų pulko „Hermann Göring“ vadu. Užduotis buvo 
pralaužti apsupties žiedą prie Stalingrado.

*  Dabar taip vadinama tik geležinkelio stotis gyvenvietėje Semičnyj.

Liuftvafei priklausančios tankų divizijos „Hermann Göring“ kariai 

aplenkia nejudantį prieštankinį artilerijos pabūklą „Elefant“.
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Iki gruodžio 21 d. 201-asis tankų pulkas, stengdamasis įvykdyti užduotį, 
jau buvo praradęs daugumą savo tankų nuožmiuose mūšiuose. Gruodžio 
23 d. priešakiniai šarvuotieji padaliniai buvo tik už 48 kilometrų nuo 
Stalingrado žiedo, kai sulaukė įsakymo atšaukti puolimą. Didžiuliai per-
sonalo ir technikos nuostoliai bei nepaprastai arši priešo gynyba vertė 
manyti, kad toliau sėkmingai tęsti ataką nebuvo jokios vilties. Be to, puo-
lime dalyvaujančių padalinių reikėjo kituose kritiniuose fronto sektori-
uose, o besiginantiems prie Stalingrado nedviprasmiškai uždrausta mėginti 
prasiveržti iš apsupties. Vėliau atsitraukiant oberleitenantas Fischeris ir jo 
kuopa dengė užnugarį.

1943 m. kovo 20 d. divizija buvo atitraukta iš šio fronto sektoriaus.
201-ojo tankų pulko II kuopa, performuota į 23-iojo tankų pulko II 

kuopą, išsiųsta į Erlangeną, kur buvo mokoma naudotis nauja technika, 
t.  y. „Panther“ modelio tanku. Būtent Erlangene hauptmanas Fechneris, 
pasveikęs nuo sužeidimų, patirtų Rytų fronte, tapo laikinuoju bataliono 
vadu.

1943 m. rugpjūčio 28 d. batalionas geležinkeliu grąžintas į Rytų frontą. 
Nuo rugsėjo 4 d. jau dalyvavo kovose. Vadovaudamas 8-ajai kuopai iš 
priešakinių gretų, oberleitenantas Fischeris išriedėjo į rytus nuo Kirovo 
kaimo pasitikti sovietų, kurie puolė generalleitenanto Koehlerio 306-ąją 
pėstininkų diviziją.  „Panther“ ilgavamzdžio 75 mm L70 modelio pagrin-
dinio pabūklo stulbinama galia leido lengvai pasiekti pergalę. Sunaikinta 
šešiolika T-34. Rugsėjo 7 d. Fischerio kuopa puolė iš Avdejevkos 355-osios 
pėstininkų divizijos kontroliuojamame sektoriuje. Tą kartą buvo sunaikin-
ti šeši T-34 ir vienas KV-I modelio tankas. 

Kai rugsėjo 16 d. sovietai persikėlė per Dnieprą 40 kilometrų šiauriau 
Zaporožės, oberleitenantas Fischeris su keturiais „Panther“ modelio 
tankais buvo persiųstas 257-osios pėstininkų divizijos vadovybės žinion. 
Jam pavyko sumažinti rusų placdarmą. Tačiau svarbiausias įvykis Fischerio 
kuopos dar laukė lapkričio mėnesį. 

Lapkričio 14 d. sovietai, sutelkę keturių šaulių divizijų pajėgas ir 80 
tankų iš XX tankų korpuso, pradėjo pulti 23-iosios tankų divizijos pozici-
jas. Planavo užimti Krivoj Rogą. Jiems pavyko užkariauti Novoivanovką, 
kurią gynė vos 300 vyrų batalionas iš 128-ojo panzergrenadierių pulko. 
Batalionui buvo įsakyta ginti šešių kilometrų fronto ruožą abipus mieste-
lio. Juos puolė 40 tankų ir du pėstininkų pulkai.

Divizijos šarvuotiesiems daliniams, vadovaujamiems majoro Fechnerio, 
kurių pozicijos buvo Glejuvatkoje, liepta judėti pirmyn, surengti 
neatidėliotiną kontrpuolimą ir išstumti priešą iš Novoivanovkos. Be 506-ojo 
sunkiųjų tankų bataliono, 23-iojo tankų pulko padaliniams pastiprinti dar 
buvo priskirtas „Tiger“ batalionas. Oberleitenantas Fischeris, kuris turėjo 

Pagrindinis „panteros“ 

pabūklas – 7,5 cm 

kalibro KwK 42 L/70.

Pabūklo 7,5 cm KwK 42 L/70 

užtaisymo mechanizmas.
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keliauti į gurguolių rajoną ir šiek tiek atsikvėpti po vėliausios susirėmimų 
serijos, 1943 m. naktį iš lapkričio 13-osios į 14-ąją gavo radijo pranešimą: 
„Oberleitenantas Fischeris privalo prisistatyti į pulko vadavietę ir perimti 
vadovavimą „Panther“ grupei.“

Jis nedelsdamas nuskubėjo į vadavietę aplamdytu „Schwimmwagen“*. 
Per Krivoj Rogą praktiškai buvo neįmanoma pravažiuoti. Galų gale jis 
atvyko į Glejuvatką. Jo seni bičiuliai pasisveikino: 

– Fronte visiškas mėšlas, pone oberleitenante. Jie buvo iš saujelės 
„Panther“, grįžusių iš tiesioginio susišaudymo pozicijų.

– Rusai netrukus puls, pone oberleitenante! – raportavo tankų vadai. 
Jie girdėjo tankų riaumojimą niekieno žemėje. Tačiau ataka neprasidėjo 

tuoj pat. Tik 2.00 val. oberleitenantas Fischeris buvo pakviestas prisistatyti 
majorui Fechneriui.

– Fischeri, vėliausi pranešimai verčia išsiųsti tave nedelsiant. Noriu, kad 
paimtum visus vienuolika „Panther“ ir vyktum išilgai pagrindinio tiekimo 

*  „Schwimmwagen“ – keturratė lengvoji amfibija.

maršruto į Nedaj Vodą iki taktinės grupavimosi vietos prie kalvos 140,7. 
Ten yra lauko armijos šturmo batalionas, ir būtent ten tikimasi priešo 
puolimo.

Lieso, bet tvirto kūno sudėjimo, atgal sušukuotų plaukų ir raukšlėtos 
kaktos oberleitenantas pasiruošė. Jis važiavo vienuolikos „Panther“ tankų 
grupės priešaky, vadovavimo tanke. Stovėjo išlindęs pro atvirą vado liuką 
ir tamsoje nustatinėjo šio žygio kryptį.

Pasiekus pradinę paskirties vietą, jis davė įsakymus: 
– Oberfeldfebelis Elsneris įrengs kovinį avanpostą. Jį pridengs dar trys 

tankai!
Keturios mašinos išvažiavo.
Fischeris pasisuko į vieną iš įgulos narių: 
– Išlipkime. Noriu apžiūrėti teritoriją iki prašvintant, kad galėtume 

išsikovoti patogias pozicijas!
– Puiki mintis, pone oberleitenante! – atsakė feldfebelis.
Tačiau padėtis greitai pakito. Oberfeldfebelis Elsneris susisiekė per 

radiją.
– Kas vyksta, Elsneri?
– Priešais mane, balkoje*, knibždėte knibžda rusų. Jie kaip tik ridena į 

pozicijas minosvaidžius.
– Vadinasi, rusai jau prasiskverbė pro mūsų išretėjusias linijas, Elsneri. 

Rusai atsidūrė 128-ojo [panzergrenadierių pulko] užnugaryje. Grįžk 
tuoj pat!

Po keleto minučių Elsneris ir kiti tankai grįžo.
Pasirodžius Elsnerio grupei, Fischeris sukvietė visus tankų vadus.
Jie susirinko priešais vadovavimo tanką. Visus juos Fischeris pažinojo 

jau seniai. Jie su savo tankais buvo darni komanda. Tai tankų vadai, kuriais 
galima pasikliauti.

– Vyksta štai kas! Rusai jau apėjo šturmo batalioną. Turime nedelsdami 
atkurti ryšį su mūsų mechanizuotaisiais pėstininkais. Keturi tankai puls 
kairiau kelio; kiti judės dešine puse Nedaj Vodos kryptimi. Pats dešinysis 
tankas  – tu, Bergeri, – pridengs sektorių tarp 122,5 ir 138,5 orientyrų. 
Elsneri, tavo būrys važiuos kairiąja pakele. Judam!

Po keleto minučių tankai pajudėjo. Pasiekusius kalvą 140,7, juos pasitiko 
smarki prieštankinių pabūklų ugnis.

*  Klonyje. Vokiečiai perėmė šį rusišką žodį, reiškiantį klonį ar lomą, ir beveik visuotinai vartojo 
(anglų k. vert. past.).

„Schwimmwagen“ – vandens kliūtis galinti įveikti lengvoji amfibija. 

Jomis buvo aprūpinti kai kurie Vermachto daliniai.


