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Karl Knoblauch • Pabaigai artėjant Mūšiai tarnaujant parašiutininkų kariuomenėje

1944

Lėmanas pasakė, kad dėl tokio fizinio trūkumo apie tarnybą šturmo batalione never-
ta net kalbėti. Kartu su manimi jis grįžo pas adjutantą ir paaiškino jam problemos esmę. 
Adjutantas pažvelgė į sąrašą ir viską greitai išsprendė:

„Leitenante Knoblauchai, Jūs skiriamas į 2-osios divizijos parašiutininkų batalioną. 
Pirmiausia vykstate į  16-ojo parašiutininkų pulko 1-ąjį batalioną, vadovaujamą kapitono  
Toizeno. Baigus reorganizuoti 2-ąją diviziją, 16-ojo pulko 1-asis batalionas bus reorganizuo-
tas į „Hermano Geringo“ korpuso 2-osios divizijos motorizuotąjį parašiutininkų batalioną.

Visa tai man pasirodė pernelyg sudėtinga. Pajutau, kad mane įsuko likimo ratas. Ar pa-
vyks iš jo ištrūkti?

Tuo metu sutemo. Pernakvojau Noikirche (Neukirch, Naujoji, dabar Timiriazevas), 15 ki-
lometrų į vakarus nuo Tilžės (Tilsit, dabar Sovetskas).

Spalio 19  d. divizijos štabe Elch-
nyderungėje (Elchniederung) sutikau 
vieną draugą. 

Man krito į akis, kad aplinkui viskas 
sugriauta. Manęs pasitikti atbėgęs leite-
nantas pasakė, kad korpusą „atšaukia“ 
iš fronto ir siunčia „nežinia kur“ prie 
Gumbinės (Gumbinnen, dabar Gusevas).

Man kilo klausimas: ar rasiu savo ba-
talioną, jei visi daliniai žygiuoja „nežinia 
kur“?

Kad netektų „žiemoti“ šioje vietovėje, 
sėdau į visureigį, važiuojantį Kukernezės 
(Kuckernesse, Kaukiemis, dabar Jasnojė) 
link. Gal ten rasiu savo batalioną.

Vos už keleto kilometrų priešinga 
mūsų kelionei kryptimi riedėjo trans-
porto priemonės. Norėdamas sužino-
ti padėtį, paprašiau vairuotojo sustoti. 
Susistabdžiau vieną iš priešais važiuo-
jančių sunkvežimių. Sužinojau: iš fronto 
batalionai vyksta pietų kryptimi, o nuo 
priešo saugo tik priedangos padaliniai. 

„Nuo priešo saugo tik priedangos pa-
daliniai“. Tai reiškia, kad vientisos fron-
to linijos nebėra. Vėl įšokau į visureigį 
ir ką išgirdau papasakojau vairuotojui.  
Atsargiai pajudėjome priekin.

Viršuje: pirmame plane sudegęs Raudonosios armijos 
tankas T-34, tolumoje – Gumbinės geležinkelio stotis. 
Kovos Rytų Prūsijoje. 1944 m. ruduo.

Apačioje: vokiečių kareivių kuopa žygiuoja per Gumbinę. 
1944 m. ruduo.

Nuvažiavę penkis kilometrus, patekome į kaimą. Tuščių namų tyla paliko slegiantį įspūdį. 
Šiauriniame kaimo pakraštyje mus sustabdė jėgerių parašiutininkų grupė.  Prie mūsų auto-
mobilio priėjo feldfebelis: „Jūs kur?“

„Aš ieškau Toizeno bataliono iš 16-ojo pulko“.
„Aš dar kartą Jūsų klausiu, – paprieštaravo feldfebelis, – jei važiuosite toliau, pakliūsite 

„Ivanui“ tiesiai į rankas. Šiame kelyje mes paskutiniai“. 
Pirmą kartą sumišau ir panorau apsidairyti. Šiauriau mūsų buvo girdėti mūšio triukšmas.  
Kelias, ant kurio stovėjome, vedė šiaurės link, o paskui dingo slėnyje. Iš šios vietos jo ne-

buvo matyti.
„Pone feldfebeli, iš priešo pusės kažkas ateina, – pranešė kulkosvaidžio tarnybos vadas, 

įsitaisęs su savo žmonėmis pozicijose sode, priešais namą. Sušokę už priedangos, žvelgėme 
į kelią, besidriekiantį į šiaurę. Iš slėnio prie mūsų kažkas labai lėtai artėjo, atstumas – 200 
metrų. Aš pažiūrėjau, kaip kulkosvaidžio šaulys nužvelgė atstumą iki taikinio ir atsargiai 
nustatė taikiklį.

Feldfebelis, esantis šalia manęs, žvilgtelėjo pro žiūronus:
„Protu nesuvokiama – senutė su ramentais!“
Du kariai nubėgo pasitikti moteriškės; likusieji lūkuriavo. 
Jei dabar „Ivanas“ pajudėtų priekin, kritiškoje padėtyje atsidurtų ir senoji moteris, ir abu 

parašiutininkai jėgeriai. 

Divizijos „Didžioji Vokietija“ (Großdeutschland) tankai „Panther“ Klaipėdoje. 1944 metai.
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nematyti. Tačiau tyloje tvyrojo pavojus.  Nusprendžiau su Majerio dešiniojo sparno kuopos 
grupe užimti  priešlėktuvinės baterijos poziciją ir taip užtikrinti apsaugą iš pietų.

Sulig mano rankos mostu puolėm į priekį ketindami užimti apkasus pietinėje aikštelėje.
Tą pačią akimirką į mus pradėjo šaudyti iš kulkosvaidžio. Negalėjau nustatyti, iš kur prie-

šas šaudo. Kulkos krito taip tankiai, kad negalėjau net pakelti galvos. Mano vyrai kairėje pa-
sislėpė už 8,8 cm zenitinės patrankos.

Pamėginau pašliaužti į kairę norėdamas pasitraukti iš apšaudomo sektoriaus. Tačiau vos 
man pajudėjus, pasigirdo snaiperio šūvis.

Jėgeris mano dešinėje buvo negyvas. Nenatūraliai susigūžęs gulėjo ant žemės. Jo tuščias 
žvilgsnis sustingo. Mirė jis tyliai.

Keletą minučių gulėjau nejudėdamas, paskui vėl pamėginau šliaužti. Pokštelėjo šūvis. 
Trenkė į nugarą. Atsargiai pajudinau rankas ir kojas – manęs nesužeidė. Kulka perplėšė su-
suktą apsiaustą ant mano nugaros.

Praėjo dar kelios minutės. Kaktą išpylė prakaitas. Išgirdau, kaip kairėje mane kažkas 
kviečia: „Ateikite čia, pone leitenante, padarėme skylę tvoroje!“

Aš palengva pasukau galvą į kairę ir pamačiau skylę tvoroje. Jeigu „Ivanas“ laukia nukrei-
pęs į  mane taikiklį, jis mane „pašalins“, vos tik pašoksiu. Kankindamasis priimu sprendi-
mą. Vėl nuaidi šūvis. Tą pačią akimirką pašokau, pralindau pro skylę tvoroje ir įsmukau į 
apkasą – man pavyko.

Apkase mėginu nusiraminti. Kol mąsčiau, ką daryti toliau, mane supurtė siaubingas 
trenksmas, suskaudo ausų būgnelius.

Atsargiai pažvelgiau virš pylimo ir pamačiau, kad 8,8 cm patranka juda, o iš jos vamzdžio 
rūksta dūmai. Tik dabar supratau: trys mano vyrai iššovė į „Ivaną“ iš zenitinės. Nors taiki-
klis buvo sudaužytas, jie taikėsi pro vamzdį.

Pažvelgiau į zenitinės artilerijos poziciją. Vienas jos pabūklas buvo visiškai sudaužytas 
per spalio 21-osios mūšį, jo vamzdis kabojo ant lafeto tarsi svarstyklės.

Žuvusieji tame mūšyje dar vis guli prie savo pabūklų – jie gynėsi iki paskutinio atodūsio. 
2 cm automatinės patrankos taikytojo sėdynėje kybojo leitenantas, kurį užmušė sviedinio 
skeveldra. Apatinė jo pilvo dalis buvo perrėžta. Aš nusukau žvilgsnį.

Reikėjo priimti sprendimą! Ilgiau šioje vietoje sėdėti negalima! Vienintelio žvilgsnio į 
zenitinių pabūklų aukštumos viršūnę užteko suprasti: iš čia toliau pietų kryptimi eiti neį-
manoma. Nusprendžiau sušaukti vyrus ir atsitraukti į Volfseką (Wolfseck), kad  toje vietoje 
susijungtume su bataliono kairiuoju sparnu.

Sukomandavau ir mes, vienu perbėgimu pasitraukę iš zenitinės artilerijos pozicijos, pa-
sislėpėme už kito šlaito. 

Trumpa apklausa parodė liūdnus rezultatus: ketvertas vyrų žuvo. Sužeistuosius nusiun-
tėme Gumbinės kryptimi.

Kolona po vieną ėjome atgal palei Volfseko pietinį pakraštį, paskui keliu vėl patraukėme 
į pietryčius.

Prie klėties kairėje kelio pusėje sutikau kapitoną Toizeną su keletu jo štabo vyrų. Aš 
raportavau.

Vokiečių kariai, atkovoję 
Nemirkiemį rado Raudonosios 
armijos karių išžudytus visus 
gyventojus. 1944 m. spalio 20 d.

Straipsnis, pasakojantis apie 
Raudonosios armijos vykdytas 
žudynes Rytų Prūsijoje 1944 metais. 
Žudynės susilaukė pasmerkimo 
tarptautiniu mastu.

Raudonosios armijos sugriautas ir sudegintas 
Nemirkiemis. 1944 m. spalio 20 d.
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