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Vietoj pratarmės

Jei man būtų pasakę, kad rašysiu knygą tokiu pavadi-
nimu, būčiau taręs: ne, kalbate ne apie mane. Daug metų 
televizijoje vykdęs žurnalistinius tyrimus, maniau, kad is-
torijos apie ateivius ir NSO yra tik fantazuotojų tauškalai, 
mat šie, pavargę nuo nuobodžios tikrovės, panyra į išgal-
votą pasaulį, kurį konstruoja remdamiesi argumentais, esą 
„vienas žmogus tai matė savo akimis“, bet ne daugiau...

Beje, norėdamas išlikti sąžiningas, turiu priminti, kad 
prieš dvidešimt metų tokios nuomonės laikiausi ne tik aš, bet 
ir visi šalies oficialiojo mokslo atstovai, o juolab ideologai.

Trumpai tariant, kaip ir visi tikroviškai mąstantys pilie-
čiai, aš irgi netikėjau, kad NSO egzistuoja. Tačiau kartą...

...Kartą, tyrinėjant slapto karinio archyvo dokumen-
tus – tai vyko Rytų Vokietijoje, sovietų karių išvykimo 
išvakarėse, – man į rankas pateko vienas niekuo neiš-
siskiriantis dokumentų segtuvas, o jį atvertęs negalėjau 
patikėti tuo, ką išvydau... 

Ypač vertėtų pažymėti, kad šis aplankas buvo saugomas 
ne bet kur, o tarp pačiam maršalui Žukovui rašytų gene-
rolo Montgomerio laiškų ir raštų, adresuotų  vienam SSKP 
CK specialiųjų tarnybų vadovui. Tarnybos raštuose buvo 
primygtinai pabrėžiama, kad „afganų draugams“ būtina 
nusiųsti ar tai du šimtus, ar tai tris šimtus tūkstančių dole-
rių einamiesiems reikalams...

Trumpai tariant, išvydęs pirmąjį dokumentą iš šio slap-
tojo segtuvo, esančio tarp tokių garbių „kaimynų“, priva-
lėjau įsignybti į ausį, mat jis vadinosi taip:

„Personalo, mačiusio NSO karinės dalies (...) raketų po-
ligono rajone, sąrašas“
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Žemiau buvo išvardyta trisdešimt kareivių pavardžių su 
būrio vadu viršuje, o kažkieno stropia ranka buvo nubrai-
žyta tikrų tikriausia skraidanti lėkštė, nurodyti jos mat-
menys, spalva ir laikas, kada ši buvo stebima virš karinės 
dalies teritorijos.

Buvau priblokštas! Po šiuo dokumentu buvo parašyta 
data – 1977 metai (jei pamenate, tai buvo tie laikai, kai, 
užsiminęs apie NSO, galėjai atsidurti ir psichikos ligų kli-
nikoje). Vis dėlto labiausiai mane nustebino tai, kad doku-
mentą buvo pasirašęs Junginio ypatingojo skyriaus virši-
ninkas, kaip dabar pamenu, papulkininkis Vasilkovas.

Galas nematė ideologiškai neišprususių eilinių, pama-
niau... Tačiau kuo čia dėta karinė kontržvalgyba?

Pamenate, kokios svarbos dokumentą turėjau rankose? 
Juk Ypatingojo skyriaus viršininko parašas dokumente 
apie NSO iš tikrųjų prilygo MASSOLIT* pirmininko Ber-
liozo pripažinimui, kad „Dievas egzistuoja!“

Nuo tos atmintinos dienos mano žurnalistinių tyrimų 
sąraše  atsirado nauja tema: „NSO su žyma „Slaptai“, ir 
toks apibūdinimas tikrai nebuvo laužtas iš piršto. 

Būdamas rimtas dokumentininkas, nuo pat pradžių nu-
tariau netikėti liudininkų žodžiais, kad ir kaip viliojamai 
apie įvykį pasakotų jį mačiusieji. Pasitikėjau tik faktais, tik 
dokumentais ir, pageidautina, patvirtintais parašais  bei 
spaudais.

Labai nustebau, kad dokumentas, pasirašytas papulkinin-
kio Vasilkovo,  aplanke pasirodė esąs tikrai ne vienintelis. 
Kitas dokumentas – didžiulis vatmano lapas, pribraižytas 
schemų, išmargintas diagramų ir skaičių stulpelių. Jį man 
parodė viename slaptame mokslo tyrimo institute, tiesa,

*Išgalvotas Maskvos literatų susivienijimas, minimas M. Bulgakovo 
romane „Meistras ir Margarita“. – Čia ir toliau vert. past.
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vėliau išsyk suvyniojo. Jo pavadinimas irgi ne mažiau in-
triguojantis: „NSO pasirodymo  virš karinės ir strateginės 
reikšmės objektų SSRS teritorijoje schema.“ 

Šį dokumentą buvo pasirašęs pats Generalinio štabo 
viršininkas!

Mane pribloškė neįtikėtina mintis. Vadinasi, paprastą 
Ypatingojo skyriaus pareigūną ir Generalinio štabo virši-
ninką sieja viena šiurpi paslaptis: jie abu ne tik neabejo-
ja dėl paties NSO egzistavimo, priešingai nei teigė SSKP 
CK ideologinio skyriaus vadovai, bet ir, regis, žino, kur šis 
,,praskrendantis paukštis“ suka lizdus.

Beje, įsibėgėjus tyrimui, juokauti norėjosi vis mažiau... 
Pranešimai... Pranešimai... Dešimtys, šimtai pranešimų...

Karinių naikintuvų lakūnai iš kovinių būrių raštiškuose 
raportuose praneša apie tai, kad juos atakuoja neatpažinti 
skraidantys objektai. Jie kariškai tiksliai pateikia neįtikė-
tinų detalių apie kontaktus su skraidančiomis lėkštėmis.

Atominių povandeninių kreiserių (laivuose, beje, esama 
branduolinių raketų, o tai – menki juokai!) vadai praneša, 
kad buvo susidūrę su nežemiškos kilmės povandeniniais 
objektais. Pasirodo, jie dažnokai seka mūsų povandeni-
nius laivus, kai šie vykdo karinį patruliavimą prie mena-
mo priešininko krantų.

Kosmonautai iš orbitinių stočių praneša, kad pro iliu-
minatorius į juos nuolat žvalgosi neatpažinti objektai. 
O vienas mokslo darbuotojas iš įslaptinto MTI raporte 
kompetentingiems organams apskritai tvirtina, kad vie-
ną konkrečią dieną ir valandą jį iš bendrabučio kambario 
buvo pagrobę kitos planetos civilizacijos atstovai ir pri-
statę į savo planetą, kad šis susipažintų su šios civilizaci-
jos mokslo pasiekimais. Prie raporto pridėta medicinos 
pažyma apie tai, kad pagrobimo metu darbuotojas buvo 
blaivus.
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Vienu metu man atrodė, kad visi išprotėjo, o aš skaitau 
psichiatrijos klinikos pacientų laiškus. Bet!..

Kaip vertinti karinius laipsnius ir vardus turinčių asme-
nų nuomonę? Rašo pulkininkai ir generolai, vadai ir vir-
šininkai, kurių rankose sutelkta daug valdžios, vadinasi, 
žmonės mažų mažiausiai yra sveiko proto ir nelinkę neat-
sakingai fantazuoti. 

O kaip vertinti beveik kiekviename dokumente esančias 
slaptumo žymas? Pavyzdžiui, kaip netikėti Karinio jūrų 
laivyno specialiosios žvalgybos viršininku, savo potvarkiu 
į slaptą ekspediciją kitame Ramiojo vandenyno gale siun-
čiančiu karinės žvalgybos laivą šifruoti signalams, kuriuos 
skleidžia giliavandeniai objektai, bandantys užmegzti ryšį 
su mūsų raketas plukdančiais kreiseriais?

Kas tai? Visuotinis Strateginės Reikšmės Marazmas? Ar 
šokiruojanti tikrovė, kuri dėl ypatingos svarbos daugelį 
metų slepiama po begale slaptumo žymų?

Sąžiningai sakau: nežinojau ką ir manyti...
Viena vertus, rankose laikiau dokumentą su Chruš-

čiovo pastabomis, kuriomis nustatoma sovietų karinės 
įgulos kovinio budėjimo organizavimo tvarka Mėnuly-
je. Be viso kito, įgulos nariams pagal pareigas priklausė 
palaikyti kontaktus su kitų planetų civilizacijų atstovais 
(suprask: su žaliaisiais žmogeliukais). Buvo numatyta, 
kad bendraujant būtina įtikinti „broliškus kitų planetų 
gyventojus“, esą komunistinė santvarka turi daug pra-
našumų, ir siekti, kad šie taptų sąjungininkais kovoje su 
pasaulio imperializmu.

Nors atrodė, kad šį dokumentą sudarė tikrai šizofreni-
jos požymių turintis asmuo, vis dėlto nebuvau tikras, ar 
panašaus turinio rašto nebuvo pasirašęs ir JAV preziden-
tas Džonas Kenedis. Juk žinome, kad šioje srityje jis buvo 
toliau pažengęs, mat tragiškos žūties išvakarėse sensacin-
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gai pareiškė, esą jau būta kontaktų su kitos planetos civili-
zacijos atstovais.

Antra vertus, negalima paneigti, kad kai kurie šiuolai-
kiniai aukštųjų technologijų ginklai yra kuriami remiantis 
mokslininkų „nusižiūrėtais“ pavyzdžiais iš daugelį metų 
stebimų vadinamųjų NSO. Beje, pastaruoju metu kariškiai 
labiau linkę vartoti solidesnį trumpinį AAR (anomalūs ae-
rokosminiai reiškiniai).

Čia turima galvoje ir ultragarsinės raketos, ir „Stels“ 
technologijos.

Pavyzdžiui, yra žinoma, kad gebėjimas per akimirksnį 
persikelti į bet kurį Visatos tašką tradiciškai buvo ateivių 
prerogatyva. Neseniai sulaukta sensacingos informacijos: 
Šveicarijoje, Lozanoje, dirbantys tyrėjai, remdamiesi nese-
niai atliktais bandymais kolaideryje, patvirtino, kad įma-
noma keliauti erdvėje ir laike pro ypač mažas juodąsias 
skyles. Autoritetingiausi mokslininkai irgi pritarė šiam 
teiginiui.

Prieš keletą metų Rusijos pirmojo kanalo eteryje šių ei-
lučių autorius parodė dokumentinio tyrimo laidą „NSO 
už spygliuotos vielos“, kurioje pirmą kartą buvo paviešinta 
apie naujos rūšies ginklo, veikiančio tų pačių AAR prin-
cipais, bandymus. Ekspertai mano, kad, įkaitinus viršuti-
nius atmosferos sluoksnius iki plazmos būvio, galima su-
laukti kardinalių klimato pokyčių. Po šios laidos Valstybės 
Dūmos Gynybos komitetas nedelsdamas sukvietė skubų 
pasitarimą padėčiai svarstyti. Vėliau posėdžiavo ir Saugu-
mo taryba. O po kurio laiko (prisipažįstu, tokio dėmesio 
tikrai nesitikėjau) JAV Kongresui buvo išsiųstas kreipima-
sis, kuriame buvo reikalaujama nedelsiant nutraukti žalin-
gus, su kitomis planetomis siejamus bandymus.   

Kaip paaiškėjo po karštos 2010-ųjų metų vasaros, tuo-
metis Rusijos politikų nerimas buvo pagrįstas. Tiesa, apie 



tai, kad mūsų šalyje buvo vykdomi analogiški bandymai, 
nė vienas mūsų parlamentaras neužsiminė.

Paklausite: visgi egzistuoja NSO ar ne?
Manau, į šį klausimą galės atsakyti kiekvienas, perskai-

tęs šią tikrais faktais pagrįstą knygą.    
Neseniai garsus kosmonautas Georgijus Grečka man 

papasakojo, kaip prieš daugelį metų jį, jauną mokslininką, 
Sergejus Koroliovas išsiuntė į mokslinę ekspediciją tyri-
nėti Tunguskos meteorito. Kai ekspedicijos dalyviai grįžo, 
pirmasis klausimas, kurį uždavė NSO egzistavimu nieka-
da netikėjęs Koroliovas, buvo toks: 

– Ar lėkštę radote? 

Igoris Prokopenka
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 PIRMA DALIS
TIES TREČIOJO PASAULINIO 
KARO SLENKSČIU

PIRMAS SKYRIUS

Diversantai iš kosmoso

Tai įvyko 1983 metų spalį. Priekarpatės karinės apy-
gardos raketų bazėje staiga suveikė raketinio puolimo 
pavojaus įspėjimo sistema. SSRS raketinės kariuomenės 
strateginės paskirties divizijos budėtojas paskelbė kovinį 
pavojų. Padėtis taip sparčiai komplikavosi, kad skydelyje 
net sužibo komanda „Paleisti“.

Iš esmės tai reikštų, kad amerikiečių branduolinės ra-
ketos artėja prie mūsų sienų. Šiuo atveju scenarijus būtų 
paprastas ir žiaurus: Pamaskvio Surovatichoje esančio-
je centrinėje vadavietėje būtų spaudžiamas branduolinis 
mygtukas „Starto jungiklis“. Mūsų raketos kristų ant ame-
rikiečių galvų, šie kirstų atsakomąjį smūgį, ir visas pasau-
lis nugarmėtų į pragarą.

Vis dėlto tuo metu žvalgyba pranešė: nei amerikiečiai, 
nei britai, nei kuri kita branduolinė valstybė Sovietų Są-
jungos neatakavo. Tad kieno „raketas“ mato mūsų rada-
rai? Atsakymas ir šiandien skamba fantastiškai: tai – neat-
pažinti skraidantys objektai.

Atrodo neįtikėtina, bet „šaltojo karo“ metais dokumen-
tuose užfiksuoti keli atvejai, kai SSRS ir JAV dėl NSO buvo 
atsidūrusios ant trečiojo pasaulinio karo slenksčio. Veng-



Va l s t y b i n ė s  s v a r b o s  a t e i v i a i 13

damas daugžodžiauti, pasiremsiu tiesioginių šių įvykių 
tyrėjų  teiginiais.

Štai ką pasakojo Borisas Aleksandrovičius Sokolovas, 
technikos mokslų daktaras, anuomet buvęs slapto kari-
nio MTI bendradarbis: „Aš asmeniškai dalyvavau tiriant 
tris tokius atvejus. Pirmasis įvyko 1983 m. spalio 4-ąją 
Ukrainos teritorijoje veikusioje vienoje strateginės paskir-
ties raketinės kariuomenės divizijų. Ten buvo dislokuota 
Priekarpatės karinės apygardos 50-oji SPRP (specialiosios 
paskirties raketinių pajėgų) divizija.

Viskas prasidėjo nuo to, kad danguje virš vadavietės 
staiga pasirodė išsyk keli objektai, kurie sparčiai artėjo 
nuo vakarinės pasienio pusės.“

Užbėgdamas už akių priminsiu, kad, pasak Boriso So-
kolovo, kruopšti liudininkų apklausa patvirtino, jog buvo 
kalbama ne apie atmosferos reiškinius ar kamuolinius žai-
bus, kurie dažnai painiojami su NSO. Radarai tokių objek-
tų paprasčiausiai nebūtų užfiksavę.

Šiuo atveju ne tik technikos prietaisai juos užfiksavo 
kaip priešo raketas, bet ir vizualiai objektai buvo panašūs į 
skraidymo aparatus. Jie judėjo tokiu neįtikėtinu greičiu ir 
taip meistriškai manevravo, kad versija apie galimo priešo 
lėktuvus pažeidėjus arba raketas išsyk buvo atmesta: šiuo-
laikiniai lėktuvai ar raketos taip skraidyti paprasčiausiai 
negali. Komisijos narių nuomone, tai buvo tikrai dirbtinės 
kilmės skraidymo aparatai, bet kokie jie ir kam priklausė, 
nustatyti nebuvo įmanoma.

Beje, tada net ne tai buvo svarbiausia, nes visų specia-
listų dėmesys buvo sutelktas į įvykius karinės vadovybės 
posėdžių salėje. O šie klostėsi išties neįprastai. Dėl tikslu-
mo pateiksiu iššifruotą dar vieno to incidento tyrimo ko-
misijos nario – pulkininko Aleksandro Aleksandrovičiaus 
Plaksino – pasakojimą: 
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„Šio reiškinio stebėjimo vidurinėje fazėje, 21 val. 30 
min. Maskvos laiku, vadavietėje staiga suveikė kovinio 
komplekso automatinė valdymo sistema. Užsižiebė visi 
signalinio ekrano indikatoriai, kaip, tarkime, susiklosčius 
instrukcijose nenumatytai situacijai. Svarbiausia, kad už-
sižiebė skydelis su komanda „Paleisti“.

Pasak Aleksandro Plaksino, komanda „Paleisti“ nesu-
veikė tik todėl, kad nežinomi objektai komplekso magne-
tinėje juostoje negebėjo atgaminti Generalinio štabo šif-
ro. Branduolinio komplekso valdymą pavyko atstatyti tik 
tada, kai objektai lygiai taip pat netikėtai dingo.

Žinoma, apie įvykį iškart buvo pranešta Maskvai. Buvo 
pradėtas tyrimas. Šio ypatingo atsitikimo liudininkų paro-
dymai buvo kruopščiai išnagrinėti aukščiausiose instanci-
jose. Tyrimo medžiagoje, kurią man teko laikyti rankose, 
išties buvo pateikti neįtikėtini duomenys apie tai, kaip at-
rodė ir kaip judėjo tie neatpažinti skraidantys aparatai. Bet 
jų kilmės visgi nepavyko atskleisti. Tai tikrai negalėjo būti 
amerikiečių raketos ar lėktuvai, bet kodėl tada švieslentėje 
staiga įsižiebė komanda „Paleisti“?

Regis, liko dar viena – „žemiškoji“ versija.
Galima buvo spėlioti, kad, pasinaudodami netikėtu 

NSO pasirodymu virš strateginio branduolinio objekto, 
kariškiai mėgino pateisinti komplekso darbo nesklandu-
mus. Tačiau komisijos darbas buvo taip įslaptintas, kad 
tokia „egzotiška“  informacinės priedangos versija kažin 
ar galėtų būti įmanoma. Tad kam buvo skirtas šis „NSO 
maskaradas“? Juk apie šį įvykį žinojo daugių daugiausia 
dešimt žmonių.

Beje, po daugelio metų išslaptintuose Pentagono ar-
chyvuose radome užuominų apie analogišką įvykį, kuris 
beveik tuo pačiu metu nutiko JAV, Virdžinijos valstijos 
Norfolko mieste. Lygiai taip pat, kaip ir pas mus, JAV stra-
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teginių branduolinių pajėgų bazės valdymo centre staiga 
suveikė parengiamoji tarpžemyninių  balistinių raketų 
paleidimo sistema. Budėtojai strategines branduolines pa-
jėgas pervedė į aukščiausio laipsnio kovinę parengtį, lyg 
prasidėjus branduoliniam karui.

Budėtojų tarnyba įjungė pavojaus signalo papildomos 
patikros režimą, ir tik tada paaiškėjo, kad technikos prie-
taisai reagavo ne į rusų raketas, o į keistus, akivaizdžiai 
dirbtinės kilmės objektus, kuriuos stebėjo daugybė liudi-
ninkų. Kadangi į objektus reagavo radarai,  jie negalėjo 
būti optinė apgaulė ar gamtiniai atmosferos reiškiniai.

Taip 1983 metų rudenį pagrindiniai „šaltojo karo“ prie-
šininkai Sovietų Sąjunga ir JAV vos neatsidūrė ties bran-
duolinės katastrofos slenksčiu, o jo kaltininkai būtų buvę 
neatpažinti skraidantys objektai (NSO).

Privalu pažymėti, kad tokių pavyzdžių, kai buvo „tikri-
namas branduolinių valstybių budrumas“, būta tikrai ne 
vieno. Kariniuose archyvuose saugoma dešimtys panašių 
dokumentų, susijusių su kariniame jūrų laivyne ir karinė-
se oro pajėgose vykusiais incidentais.

Apie vieną tokį įvykį, kai mūsų šalis vos nebuvo įtrauk-
ta į pasienio konfliktą, papasakojo garsi lakūnė Marina 
Lavrentjevna Popovič, o kad tuo patikėtumėte, pateiksiu 
mūsų pokalbio santrumpą:

„Vieno planinio skrydžio metu staiga pamatėme, kad 
mūsų lėktuvo link skrenda visa grupė kažkokių objektų. 
Šviečia, skrenda be garso, keičia aukštį, manevruoja.“

Anot Marinos Lavrentjevnos, kadangi pažeidėjai judėjo 
nuo vakarinio pasienio, visose budinčiose kovinėse dalyse 
buvo paskelbta karinė parengtis. Į orą buvo pakelta bu-
dinčioji naikintuvų grandis, bet lakūnų raportas vadavie-
tės budėtojams atrodė labiau nei netikėtas.  Į jokių galimų 
priešininkų lėktuvą oro erdvės pažeidėjai nebuvo panašūs. 
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Jie atrodė lyg lėkštės. Svarbiausia,  kurį laiką sukę ratus 
virš oro uosto, vėliau jie vėl pasuko vakarinio  pasienio 
link tokiu dideliu greičiu, kad mūsų naikintuvai jų perse-
kioti tiesiog negalėjo. Incidentui buvo suteiktas „Ypatingos 
svarbos“ statusas, tad nedelsiant apie jį buvo informuotas 
gynybos ministras.

„Apie šiuos neatpažintus pažeidėjus nedelsiant buvo 
pranešta kariuomenės vadui, – toliau pasakojo Marina Po-
povič. – Kariuomenės vadas informavo gynybos ministrą. 
Buvo sudaryta speciali komisija šiam įvykiui tirti. O tyri-
mo išvados buvo netikėtos visiems. Kompetentingi orga-
nai pranešė, kad lygiai tokią pačią sumaištį šie neatpažinti 
objektai sukėlė ir kitų Europos šalių karinėse žinybose. 
Pasirodo, tą naktį šie objektai praskrido ne tik virš mūsų 
miesto, virš Dubnos, ir netoli Lvovo, bet ir virš Lenkijos  
bei Vokietijos, o vėliau nuskrido Vakarų link. Užsieniečiai 
irgi pakėlė į orą budėjusius lėktuvus manydami, kad tai 
mes pažeidėme jų oro erdvę. Tačiau lygiai taip pat ir jiems 
nepavyko pavyti tų NSO.“

Šie pavyzdžiai įrodo dar vieną aplinkybę – neaiškios 
kilmės neatpažinti skraidantys objektai dažniausiai pasi-
rodo karinių strateginių objektų dislokacijos vietose.  Kaip 
teigia technikos mokslų daktaras Borisas Sokolovas,  ti-
riant NSO pasirodymo atvejus, buvo tikrinamos visos 
versijos, tarp jų ir nežemiškųjų civilizacijų įtaka. Po tyri-
mo kai kurie autoritetingi mokslininkai priėjo prie išties 
šokiruojančios  išvados: kažkokia nežinoma trečioji jėga 
tikrina didžiųjų valstybių branduolinių tvirtovių atspa-
rumą, tad, regis, Visatoje esame ne vieni. Visata yra di-
džiulė – dešimtys milijardų šviesmečių, joje yra milijardai 
galaktikų. Todėl tvirtinti, kad niekur, išskyrus Žemę, ne-
gali egzistuoti gyvybė, pirmiausia būtų naivu, kita vertus, 
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tai pagrindžiančių įrodymų irgi nesama. Su tokia garsaus 
mokslininko, fizikos-matematikos mokslų daktaro Juli-
jaus Viktorovičiaus Platovo nuomone sunku nesutikti.
Tiesa, kurį laiką ši ideologiškai nenuosekli mintis mūsų 
šalyje buvo pateikiama tik su žyma „Slaptai“. Vis dėlto, 
nuolat tobulėjant branduolinių raketų ginkluotei, „diver-
santų iš kosmoso“ tema kariškiams tampa vis aktualesnė. 

Povandeniniai marsiečiai

Kariniuose archyvuose rinkdami dokumentais patvir-
tintus faktus apie neatpažintus skraidančius objektus, 
priėjome prie neįtikėtinos išvados. Pasirodo, aštuntajame 
ir devintajame dešimtmečiuose tarptautinėje politikoje 
NSO kartais suvaidindavo svarbų vaidmenį.

„Šaltasis karas“ – pačiame įkarštyje. SSRS ir JAV priešprie-
ša Šiaurės Atlanto regione įgauna beveik atvirą pobūdį. Ypač 
nerimauja Švedija ir Norvegija. Skandinavijos laikraščiuose 
tuo metu pasirodantys pranešimai primena karo suvestines. 
Remiantis pasienio tarnybos duomenimis, vos per du 1986 
metų mėnesius sovietų povandeniniai laivai šešiolika  kartų 
buvo įplaukę į Švedijos teritorinius vandenis. Jie slapčia įsi-
veržia į Norvegijos fiordus ir šcherus*. Kokio tikslo jie siekia?

Regis, sovietų povandeninio laivyno veiksmų motyvai 
abejonių nekelia: tai – NATO šalių karinio laivyno kovi-
nių paslapčių žvalgyba, kovinių laivų judėjimo farvaterių 
užminavimas, amerikiečių povandeninių laivų sekimo or-
ganizavimas.

Visi bandymai aptikti nors vieną sovietų povandeninį 
laivą ir pasaulio visuomenei pateikti jūrų sienos pažeidimo

*Šcherai – nedidelės, neaukštos, dažniausiai uolėtos salos buvusio ap-
ledėjimo sričių jūrose ir ežeruose.
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įrodymų baigėsi nesėkmingai. Sovietų laivai – lyg kokie 
fantomai. Jie nepastebimi, nepažeidžiami ir dingsta tie-
siai iš panosės. Vakarų žiniasklaida aktyviai lošia „sovietų 
korta“. Norvegai ir švedai atkakliai tvirtina jaučią Maskvos 
„povandeninę ranką“.

Mūsų kariuomenės vadai iš visų jėgų mėgina paneigti 
faktus apie kaimyninių valstybių jūros sienų pažeidimus. 
Tačiau norvegai paskelbia karą sovietų povandeniniams 
laivams, įplaukusiems į jų teritorinius vandenis, ir prade-
da tikrą jūrų medžioklę.

Taip ją apibūdino Vladimiras Nikolajevičius Černavi-
nas, 1985–1992 metais buvęs SSRS karinio jūrų laivyno 
vyriausiuoju vadu:

„Norvegai medžiojo tokiu būdu: iš pakrantės tarnybų 
gavę signalą, kad kažkurioje įlankoje yra užsieniečių po-
vandeninis laivas (buvo aišku, kad apie jokį kitą nei sovie-
tų laivą nė negalvota), šią įlanką jie užtverdavo grandinė-
mis. Planas buvo aiškus: anksčiau ar vėliau laivas turėtų 
iškilti ir tapti matomas arba bandyti veržtis iš spąstų.  Bet 
nieko panašaus nevyko... Tada jie ėmėsi ypač radikalaus 
metodo: NATO laivai įlanką pradėjo bombarduoti gilumi-
nėmis bombomis taip, kad joje neliko sveikos vietos. Ta-
čiau iš to buvo maža naudos – mūsų laivų ten nebuvo, nes 
jų ir būti negalėjo.“

Likę be teisėto laimikio, skrupulingieji skandinavai po 
bombardavimų kruopščiai tyrinėjo dugną. Vis dėlto nepa-
vyko rasti net priešininkų povandeninių laivų nuolaužų. 
Tad kas visgi taip įžūliai ir nebaudžiamai siautėjo mūsų 
šiaurės kaimynų teritoriniuose vandenyse?

Bandant atsakyti į šį klausimą, prasidėjo tikri stebuklai. 
Kad nebūčiau apkaltintas fantazavimu, mėginsiu kiek 
įmanoma korektiškiau rekonstruoti vieną tokį „stebuklin-
gą“ epizodą.
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Jei tikėtume archyviniais dokumentais, žiniasklaidos 
pranešimais, liudininkų parodymais ir kai kurių dalyvių 
prisiminimais, įvykiai klostėsi taip.

1972 metų rudenį Norvegijos karinė pakrančių tarnyba 
teritoriniuose vandenyse dar kartą aptiko povandeninius 
pažeidėjus. Į perspėjamuosius signalus jie nereagavo, ry-
šio priemonėmis neatsakė ir elgėsi provokuojamai, netgi 
įžūliai.

Tada norvegai kartu su NATO laivais nusprendė imtis 
radikalių priemonių. Jie giluminėmis bombomis pradėjo 
bombarduoti  savąjį turistų perlą – 200 kilometrų besitę-
siantį Sognės fiordą.

Reikia pripažinti, kad tai buvo didelio masto veiksmai. 
Operacijoje dalyvavo maždaug keturiasdešimt kovinių 
laivų, taip pat lėktuvai ir sraigtasparniai. Bandant povan-
deninius pažeidėjus priversti kilti į paviršių, į nelemtąją 
įlanką buvo išmesta tonos sprogmenų. Tada nutiko tai, ko 
niekas negalėjo tikėtis. Pažeidėjas išties išniro iš vandens. 
Tačiau tai nebuvo pjautuvu ir kūju pažymėta povandeni-
nio kreiserio kabina. Iš gelmių neįtikėtinu greičiu išniro 
keistas šviečiančios elipsės formos objektas, visiškai nepa-
našus į povandeninį laivą. Toliau įvykiai klostėsi apskri-
tai neįtikėtinai. Staiga danguje pasirodė į lėkštes  panašūs 
geltoni ir žali neatpažinti skraidantys objektai, o prie pat 
fiordo – mįslingi juodi skraidantys aparatai be atpažinimo 
ženklų. Jie manevravo neįtikėtinai dideliu greičiu imituo-
dami  NATO laivų ataką.

Po kelių minučių, per kurias buvo ieškoma povandeni-
nių laivų ir bandoma juos naikinti, laivuose sugedo  elek-
troniniai prietaisai. Tada nė kiek nepažeisti neatpažinti 
objektai mikliai pakilo virš įlankos ir dingo už horizonto. 
Šį fantastinį manevrą stebėjo ne tik kariškiai, bet ir dešim-
tys  vietos gyventojų.


