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MASAKR V MALMEDÁCH – 17.12.1945
Nádherné belgické město Malmédy je navždy spojeno s neslavným masakrem amerických vojenských
jednotek ve druhé světové válce. Kdyby nebylo přítomnosti korespondenta Associated Press Henryho
Boyla na začátku ledna 1945, pochybuji, že tento hrozný incident by vůbec kdy dosáhl mezinárodní
proslulost.MALMEDY MASSACRE 1945 -STARS AND STRIPS titulní článek a první popis v článku o tzv .
Malmédy Massacre. Jen málo z tohoto článku, je založené na faktech,většinou různě přizdobené a
nepřesné.
Je velmi nepravděpodobné, že vůbec kdy budeme znát precizní sled událostí u Baugnezské křižovatky,
blízko Malméd 17. prosince 1944, či důvod události. Tajemství spočívá na vinících a mrtvých. Nicméně,
mnoho potvrzených fakt jsou známá a pečlivá analýza těchto faktů, nás může přivést blíž k pravdě
toho,co se stalo.
16. prosince 1944, začala Hitlerovo ohromná Ardenská ofenziva. Kapitán Leon Scarborough, důstojník
velící Battery B 285th polního dělostřeleckého průzkumného praporu, dostal rozkaz přemístit jeho baterii
ze VII Corps do VIII Corps v 0600 hodin do druhého dne a ohlásit se na novém velitelství v St. Vith v
Ardennes. Před odjezdem ze Schevenhutte, blízko Aachen Německo, Scarborough instruoval
nadporučíka Ksidzeka, jeho výkonného důstojníka, přemístit jednotkou do nové oblasti dne 17.12.1944.
Scarborough vzal pět členů posádky baterie sebou. Velitelskému Dodge- náklaďák velel nadporučík Gier
a vyjel asi o dvě hodiny s dalšími pěti lidmi před baterií.
Po dosažení dělostřeleckého velitelství VIII sboru v 0900 17prosince, Scarboroughovi bylo nařízeno,
zařadit se s k16th.Infantry Antitank Batalion , 7th.obrněné divizi v Lucemburku. Poté odešel pro instrukce pro
svoji baterii, která má být přesměrována a připojena k němu.

Baterie B odešla z Schevenhutte 17.prosince v 0800 .Konvoj se skládal z 30 džípů, transportéry pro
zbraně a dva 3t náklaďáky. Byl rozdělený na dva oddíly . První, vedený nadporučíkem Virgil Lary a druhý
nadporučíkem Perry Reardon. Z důvodů nám neznámých, výkonný důstojník praporu, kapitán Roger
Mill, doprovázející baterii ,jel ve vedoucím džípu s poručíkem.Larym. Dva další členové z velitelské
baterie, rotmistr a lékařský kaprál, byli také v baterií B. Proč Lary a ne nadporučík Ksidzek vedl konvoj je
záhada. Ksidzek cestoval v jednom z náklaďáků v zadní části konvoje.
Počáteční část cesty vedla zkrze Eynatten a Eupen, a potom na sever Malmédy. Baterie procházela kolem
planiny u Baraque Michel,která byla určená jako zóna seskoku pro německou operaci, k přerušení
americké linie obrany na severu. Této německé operaci, známé jako Greif, velel slavný plukovník
Friedrich von der Heydte. Je smutnou ironií skutečnost,že kdyby měl výsadkáře jak bylo plánováno na
tomto místě a ne rozptýleny v širokoé oblasti, baterie B byla by přinucena jít jinou cestou a masakr by se
nikdy nestal.Baterie dosáhla Malmédy bez incidentu asi v 1215 a štábní Dodge Combat Commandu již
přešel ústím křižovatek pěti cest ze severu na jih na jejich cestě do St. Vith.
Na východním konci Malméd na hlavní silnici N - 23 do St. Vith vedoucí džíp byl zastaven ženistou,
poručíkem Davidem Pergrinem. Jeho 291st bojový prapor ženistů byl umístěný v oblasti od začátku
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listopadu.Zatímco většina vojenských jednotek v Malmédách ujížděla směrem na západ tváří v tvář
německé ofenzivě, Pergrin měl rozkaz zůstat a bránit životní silniční centrum,do přijezdu posil.Měl k
dispozici jen jednu četu ženistů. Zbytek jeho praporu byl roztroušený po severní části Arden, k různým
bojovým úkolům. Jeho žádosti o posily zůstaly nevyslyšeny.
Pergrin neměl ani zdání o množství nepřátelských síl, ale mužům v džípu ohlásil ,že se blíží německá
obrněná jednotka, k oblasti jihovýchodních Malméd a doporučil kapitánu Millsovi a nadporučíku Larymu
nepostupovat tímto směrem, ale otočit do St. Vith přes Stavelot, Trois Ponts a Vielsalm. Ale dělostřelečtí
důstojníci jakoby neslyšeli. Ignorujíc Pergrinovo upozornění, baterie postupovala po své cestě, avšak
čtyři vozidla v zadní části konvoje nenásledovala ihned. Kvůli náhlé nevolnosti kaprála.Proto Ksidzek ve
velitelském autě baterie, sanitní vůz a další dva radiovozy se odklonily na 44th polní nemocnici
v Malmédách, kde chtěli nechat ošetřit nemocného vojáka. Bylo podezření na otravu z jídla. V těchto
čtyřech vozidlech bylo asi 27 mužů.
Po silnici N - 32 jela sanitka 575th ambulanční roty, vracející se na základnu ve Waimes po návštěvě u
44th polní nemocnice a čtyři další sanitky, tři z 575th a jeden z 546th CORPS.
Silnice N -23 a N-32, necelé dvě míle jihovýchodně od Malmédy, byly známé lokálně jako Baugnez
křižovatky. Protože představovaly spojení pěti cest, Američané nazývali tuto křižovatku Five Points.
V tu dobu 17.prosince bylo na této křižovatce Battery B průzkumné vozidlo a příslušník vojenské policie,
jehož práce byla nasměrovat zbývající část 7. obrněné divize. Jediná stavení blízko křižovatek v té době
byly Café Bodarwé, a na jihozápadní straně spojené dvě farmy.Další farma na severní straně ,dva domky
na východní části N – 23 asi 150 yardů a další domek asi půli míle na jih od Five Points.

Asi v 1245 příslušník vojenské policie směroval Millsův a Laryovo džíp skrz Five Points směrem do
Ligneuville a St. Vith. Bylo jasno, teplota nad nulou a nebyl žádný sníh na zemi ,s výjimkou míst
nedotčených sluncem. Brzy po tomto velitelském džípu asi půl míle na jih od křižovatek a posledního
vozidla baterie kousek před Café Bodarwé, náhle vyšla palba z dvou německých tanků ze vzdálenosti asi
800 až 1,000 yardů východně. Tyto tanky byly čelní předsunuté Kampfgruppe (KGR.) ) Peiper, velitelské
SS Panzer Division Leibstandarte Adolf Hitler. Těmto elitním Waffen SS, společně s 12. SS obrněnou
divizí Hitlerjugend, byla dána pocta čelnímu útoku směrem k Meuse River. Byla to jediná formace ve
Wehrmachtu ,poctěna nést Führer- ovo jméno s hrůzostrašnou pověstí a obvinění, z různých válečných
zločinů a chladnokrevné zabíjení věznů .
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Velitel KGR byl SS poručík.hrabě Joachim Peiper,bývalý pobočník Heinricha Himmlera a držitele
rytířského kříže za zásluhy ve Francii a na východní frontě. Byl proslulý jako brilantní voják a velitel,ale
toho dne byl velmi unavený a frustrovaný. Měl velké zpoždění kvůli očekávanému protiútoku U.S. 99th
pěší divize a proto chtěl obejít tuto překážku se svými 117 tanky, 149 obrněnci, 24 dělostřeleckými
kanony a asi 40-ti protiletadlovými děly. Peiper doposud neměl velké ztráty, ale jeho předvoj pod velením
SS nadporučíkem Wernerem Sternebeckem, byl již velmi oslaben. Z původních sedmi tanků a několik čet
průzkumníků v pásových vozidlech,mu zbyly pouze dva Panzerkampfwagen (PzKw.) ) Mk. IV tanky a dvě
pásové vozidla..
Jak se Sternebeck přesouval na sever z Thirimont do Bagatelle na N-32, viděl Battery B konvoj
pohybující se jih na N - 23 po druhé straně směrem od něj. To byl vyzývavý cíl a ihned spustil palbu z
jeho 75mm zbraní a vyzval doprovázející tanky ku střelbě. Každý tank vystřílel asi pět či šest dávek a
poté se přesunuly co nejrychleji do Bagatelle, kde zahnuly vlevo a postupovaly do Five Points, pak
zahnuly vlevo znovu na N-23. Tam narazily na stojící opuštěná vozidla amerického hořícího konvoje,
některá v příkopu či narazila do sebe navzájem. Přesné množství vozidel na cestě je neznámé, ale nebylo
jich moc k použití,po německém útoku.
Sternebeckovy PzKw. Mk. IV vytlačily opuštěná vozidla z cesty,střílejíc z kulometů do příkopů, ve
kterém se skryla většina Američanů. Sternebeck zjistil ,že vojáci nemají žádné pěchotní zbraně a
nemohou se bránit a svoji taktiku k tomu uzpůsobil tak,že obklíčil Američany. Potom mával rukama nad
hlavou,aby signalizoval vzdání se Američanů a takto byli přinuceni vylézt a jít zpět po cestě směrem k
Five Points .Zde zastavil svůj tank blízko čela konvoje,očekávaje další rozkazy. Ty ale nepřicházely..
Peiper se vztekal na zpoždění a incident způsobil ještě větší časové ztráty.Po chvíli přijel ve velitelském
voze Sternebeck a rozkázal přesun směrem k Ligneuville. Potom společně s PzKw. Mk. V Panther tank
a halftracks 11. S Panzergrenadier Company, Peiper následoval Sternebecka. Bylo asi 1330 hodiny.
Zbytek Baterie B byl nahnán na pole jižně od kavárny Bodarwe V tu dobu dorazily i tři náklaďáky
Copany B66 průzkumného praporu,které přijely stoupáním z Malmed a po zastavení za sanitkami v zadní
části Baterie B začaly být ostřelováni Němci.Pěti mužům z těchto náklaďáků se podařilo utéci, jeden byl
zraněn a šest jich bylo pochytáno.
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Poslední čtyři vozidla Baterie B pod vedením Ksidzeka,který vezl nemocného desátníka se mezitím
přiblížila k Baugnezské křižovatce.Zaslechli střelbu z pušek a palbu z kulometů a usoudili,že by mohli mít
problémy a proto otočili svá vozidla a beze ztrát se vrátili do Malméd.
Asi ve 14.00 115 Američanů,shromážděných na poli u kavárny Bodarwe ( celkem 90 členů 285th.polního
dělostřeletva,3 muži Baterie B , 10mužů z pěti sanitek,1příslušník vojenské policie 86th ženijního
praporu,který řídil dopravu na křižovatce Five Points a 11mužů ,chycených Kampf Gruppe RegimentKGR )bylo pod palbou kulometů masakrováno Peiperovými muži KGR.Celá epizoda netrvala více než
15minut.
Štěstí mělo 5 mužů BaterieB z předního konvoje a několik vojáků zadního náklaďáku, kterým se podařilo
uprchnout.Tento masakr provedlo 26 mužů jednotky KGR Peiper Čtyři vojáci a tři další z 32nd obrněného
průzkumu,byli přinuceni řídit vozidla,která byla schopna provozu pro Němce a stali se zajatci.
Dalších 11 mužů baterie B bylo zabito buď během počáteční srážky, či za neznámých okolností .Jejich
těla byla nalezena až v únoru a dubnu 1945. Dva muži z 197th protiletadlového dělostřeleckého praporu
byl zabiti, když jejich džíp,který byl pravděpodobně před konvojem Battery B náhle vjel před
Sternebeckova vozidla východně od Five Points.Podle mladého belgického chlapce, který byl svědkem
incidentu,oněch 11vojáků bylo chladnokrevně zastřeleno po výzvě,aby vylezli ven z příkopu, ve kterém
se skrývali.
Zatímco probíhal tento masakr,další vozidla Kampfgruppe dále projížděla kolem na N-23. Do 1500 byl u
Baugnez klid a asi před 1600 hodinou se 61 Američanů kteří přežili na poli smrti vedle Café, pokusilo o
únik. Bohužel, v nejbližším okolí zůstalo ještě několik Němců a 15uprchlíků, běžící směrem na západ a
severozápad postřílelo. Tři další zemřeli později a jeden voják zůstal nezvěstný
Nadporučík plukovník Pergrin, v té době pobýval na svém velitelství v jednom domě ve východní části
Malméd. Když slyšel palbu Sternebeckových tanků ,domníval se, že nějaká malá jednotka nepřítele
narazila na konvoj německých tanků. Někdy kolem 1500 se rozhodl udělat průzkum směrem k Baugnez a
vyšetřit tento hluk. Po projetí jednoho z osmi zátarasů přístupu do Malméd, Pergrin a jeden z jeho
desátníků vystoupili z vozu u Geromont a pokračovali pěšky jižním směrem. Náhle se setkali s třemi
uprchlíky z Five Points. Byli hysteričtí a neustále křičeli, Němci všechny zabili. Pergrin se hnal zpět do
Malméd a v 1640 poslat do hlavního ženijního důstojnického štábu armádního velitelství vzkaz o události
masakru amerických věznů blízko Malmédy.
Těla všech zemřelých u Five Points 17.12.1945 ležela ve virtuálním neutrálním pásmu do 14.ledna
1945.Navzdory jednoznačnému důkazu o tomto masakru a mnoha přeživších vojáků,Američané neučinili
žádný pokus o ohledání těl a vyzvednutí až do příchodu 30th.pěší divize,která oblast obsadila.
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Řízením osudu to byla jednotka Pergrinových ženistů, která pomocí minohledaček odkryla zasněženou
skupinu 71 obětí masakru. Poté, mezi 14-16 lednem Major Giacento Morrone, cpt.Josef Kurcz a cpt.
John Snyder, všichni doktoři ze 44th polní nemocnice, provedli ohledání těl, která byla ztuhlá a plně
oděná, při převozu do nemocnice. Velká většina měla ještě prsteny, hodinky, peníze a jiné cennosti u
sebe a to popírá výslechy přeživších vojáků,kteří vypověděli že Němci jim vzali vše ještě předtím, než byli
nahnáni do pole. Analýzou těchto zpráv ,byl zrušen seznam zjištěných příčin úmrtí .

43 těl mělo střelné rány na hlavě, přinejmenším tři byli ubiti hroznými ránami do hlavy, tři byl rozdrceni,
dvěma se dostalo nějaké variantě první pomoci před smrtí a devět mělo ještě svoje zbraně zvednuté nad
hlavami. Toto bylo ve zprávě uvedeno, Ať tak nebo onak, dělostřelectvo z obou stran udeřilo na Baugnez
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před a během amerického postupu v lednu 1945 z Malméd a pitvy potvrdily, že nejméně 15 těl bylo
zasaženo úlomky granátů po smrti. Tímto také chybí průkazný důkaz,že přinejmenším v pěti případech
byly odstraněný z jejich lebek oči a v jednom případě, když muž byl ještě naživu .Přestože cokoli je
možné, zdá se nepravděpodobné, že dokonce nejvíce zvrácený či poblázněný voják by provedl takový
akt a jak se často stává , když těla jsou zanechaná po dlouhé období v otevřeném terénu, vrány či
podobní predátoři byli spíše viníci. Jisté je, že hrozná a obvykle smrtelná poranění byla udělána obětem
zblízka.
Dnes je na belgickém památníku v Baugnez 84 jmen. Některá jsou nesprávně napsaná např. Private Louis
Vairovo jméno bylo mylně zrušeno před několika lety. Jméno Private Delbert Johnson z 526th obrněného
praporu pěšího pluku , je také nesprávné- nebyl přítomný ve Five Points 17. prosince ,ale byl zabit ve
stejné oblasti během útoku směrem k Hedomont 3. ledna 1945. Nebylo překvapením,že jeho tělo bylo
nalezeno až 14. ledna a předpokládalo se ,že byl oběť masakru. Tyto chyby a skutečnost, že vojáci ze
sedmi jiných jednotek než 285th inf. Batalion bylo účastno u Five Points vedla k tomu,že byla uvedena s
tímto incidentem a vědomě umístěna U.S. úřady i jména padlých po masakru 17. prosince. Toto je jeden
z několika nepravých argumentů, přednesených nacistickými obhájci v průběhu let, v jejich úsilí k tomu
prokázat,že žádný masakr se nekonal a Američané zkusili tuto událost prezentovat daleko horší, než to
opravdu bylo.
Malmédy Massacre stále provokuje argumenty i dnes, jako během následného válečného soudu v
Dachau v roce 1946. Nejvyšší americký vojenský soud došel k závěru, že to byl pravděpodobně záměrný
čin a v nejlepším případě moment jakési bojové šílenosti a defense nepřítele Ti Němci kteří byli obviněni
a jiní kteří pouze ze zájmu této záležitosti, včetně různých pro -nacistických Američanů a evropských
spisovatelů, se přirozeně pokusilo o nějaké ospravedlnění pro tento incident .
Dvacet jedna amerických přeživších vojáků vypovědělo u U.S. úřadů o incidentu u Malméd 17. prosince,
že tento den masakru a následující dny poté nikdo neovlivňoval jejich výpovědi o události .které si
pamatovali Všichni v podstatě vyprávěli stejný příběh:
Po vzdání se německé obrněné jednotce byli odzbrojeni a shromáždění na poli jižně od křižovatky.
Němci pak na ně zahájili palbu kulomety a puškami. Ve většině případech, přeživší se zmínili o dvou
střelbách z pistole před začátkem tohoto střílení. Vypověděli, že vojáci pak vstoupili do pole a střelili
každého, kdo ještě jevil nějaké známky života.Mnoho těl byla zkopáno za účelem dostat nějakou
odpověď. Následně poté, za stálého německého postupu,někdo z posádek vozidel vyfotografoval těla
ležící na poli. Všichni až na jednoho z přeživších vypověděli, že nebyl učiněn žádný pokus o uniknutí
před německou jednotkou,ten přišel v pozdější fázi kdy si mysleli, že Němci opustili oblast.
Mediální zájem této záležitosti, zvláště v pozdějších letech, vedl k tomuto relativně jednoduchému
příběhu být nazdoben, dokonce některým z obětí. Jedna přeživší osoba řekla novinářům v roce 1989 že
viděl SS generála Josefa Seppa Dietricha, velitele Sixth Panzeru za polem tohoto masakru, kde stál s
Američany. A jediný žijící důstojník, Virgil Lary, mluvil o Tigrech a 88mm dělech a velké množství tanků
nutících jeho lidi k tomu, aby se vzdali. Taková přehánění nevyhnutelně hrají do rukou těch, kteří si přejí
vnést pochybnost originální verze události.

Nehledě na nějaké menší nesrovnalosti jako např. nadporučík Lary tvrdil, že když unikl z pole ,svezl se
do Malméd v náklaďáku, ale pozdější verze jeho příběhu je, že mu pomohly dvě belgické ženy pěšky za
pomoci provizorní berly. Jediný skutečný fakt je,že nebyl učiněn žádný pokus o uniknutí a tím i důvod
střelby Němců na bezbranné muže.
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Joachim Peiper

Sepp Dietrich

obvinění vrazi z
Malmed
Samotný Peiper , jak bylo uvedeno předtím, údajně opustil Baugnezkou oblast před začátkem střelby. Po
válce uvedl,že viděl tři skupiny Američanů předtím, než se přesunul na do Ligneuville jedni z rukama nad
hlavou vylézající z příkopů, druzí ležící na zemi a v příkopech buď mrtví či předstírající mrtvé, a třetí
skupinu po předstírání že jsou mrtví vstávali a zkusili dosáhnout blízké lesy.Tvrdil,že jeho muži stříleli
varovné výstřely po uvedené druhé a třetí skupině..
Nejvyšší němečtí obhájci a jistě mnoho bývalých členů Leibstandarte, sázeli na výpověď při výslechu
Peiperova pobočníka Hanse Gruhleho, který vypověděl,že se utvořila časová mezera asi 10 minut mezi
Sternebeckovo vedoucí skupinou odjíždějící z Baugnez a příjezd první hlavní skupiny Kampfgruppe.
Během této doby Američané byli normálně pohromadě s jejich vlastním zařízením a nic nenasvědčovalo
tomu,že by byli zajatci,protože nevytvořili ani pochodový útvar normálních zajatců, jak by se očekávalo.
Nově přichozí německé útvary se zmýlily,považujíc je za bojovou útočnou jednotku. Jak on Gruhle mohl
věděl, co se stalo v tomto tragickém odpoledni.A ť tak nebo onak, je divné proč Peiper a pobočník
Gruhle jako velitelé, údajně cestovali na zádi celé bojové skupiny!
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soudní proces v Dachau
S postupem času tohoto příběhu se němečtí obhájci snažili upoutat obhajobu na dobu, kde kapitulující
Američané, kteří neměli svoje zbraně,prý zahájili palbu na hlavní skupinu Kampfgruppe. Je těžké
pochopit jak pravděpodobně inteligentní lidé mohou dospět k teorii,že zelenáči a vyděšení vojáci kteří se
již vzdali,mohli sebírat svoje pušky a pistole,které otrlí Waffen SS jistě nechali ležet jen tak kolem a
zahájit střelbu z těchto osobních zbraní proti tankům a obrněncům.
Na druhé straně mince, mnoho Američanů je přesvědčeno teorií, že rozkazy byly vydány z nejvyšších
míst německého velitelství o tom, že nebudou bráni zajatci a že ofenziva byla vedená spíše vlnou teroru.
Tento pozdější bod je správný. Hitler užíval tyto slova a adresoval je starším velitelům jen čtyři dny před
útokem. Ať tak nebo onak, skutečnost, že Peiperovy muži posílali mnoho amerických zajatců do svého
týlu normálním způsobem během jejich postupu před 17.prosincem přinutila Američany k tomu, aby
vyvolali soudní proces a pochybnost o vojenské cti jako válečný zločin v Dachau.
Musí být jasné.že Peiperova jednotka stála před velmi skutečným problémem v rozhodnutí co dělat s
velkým množstvím zajatců,zadržených Baugnezské oblasti. Podle všech známek, Peiper spěchal dostat
se co nejdříve do Ligneuville a obklíčit tamní U.S. velitelství a proto vydal rozkaz zbytku Kampfgruppe
v co nejrychlejší přesun Konfrontován s časem a zlostí velitele, co měl dělat u Five Points s vězni?
Obrněné jednotky neměly žádné rezervy k tomu, aby se o zajatce staraly a žádný z následných formací
pěšího pluku nebyl poblíž Five Points.Více než 100 vojáků které odzbrojili, nemůže být ponecháno na
dlouho svým vlastním prostředkům. Ani nemohli pochodovat do týlu německého zajetí, jak je obvyklé v
takových okolnostech, jednoduše ze zeměpisného důvodu. Peiper pronikl americkými liniemi ve velmi
úzkém frontu po cestě N - 23 severozápadně od Malméd. a směřoval k jihu do Ligneuville. Ostatní cesty
vedly směrem k americkým jednotkám a nebyla proto žádná, kterou by mohl zajatce poslat. A bylo víc
než možné že americké bojové útvary by obsadily oblast Malméd každou chvíli
Kombinace všech těchto faktorů rozhněvaný a chvátající SS podplukovník, žádní záložníci k tomu, aby
střežili vězně, žádná snadno dostupná cesta do týla a možnosti amerického přichodu bojových jednotek
v každou chvíli, muselo nutně vytvořit nějaký scénář pro velitele SS. Je proto docela možné že se rozhodl
pro jednoduchou a praktickou cestu jak vyřešit toto dilema- vydat příkaz střílet vězně. A jistě není
vyloučeno, že Peiper vydal takový rozkaz předtím,než odjel. Ale pokud by to nebyl Peiper, kdo jiný to
mohl být? V Baugnez ve chvíli masakru by připadalo několik možností: Major Werner Poetschke, velitel
Peiperova první SS Panzer Battalion; Nadporučík Erich Rumpf, velitel 9. SS Panzer Pioneer Company;
Nadporučík Franz Sievers, velitel 3. SS Pioneer Company a se zřetelem k jeho pozdějšímu sdělení o
událostech ve Five Points ,by bylo nemoudré vyloučit Peiperova pobočníka Gruhleho. Dokonce
nadporučík Friedrich Christ, velitel 2. SS Panzer Company, a seržant Beutner z 3. SS, byli později
obviněni jejich vlastními kamarády z příkazu ,zahájit palbu na vězně.
.
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Ale jaké byly možnosti úniku když Němci zahájili palbu na vězně ? Němci tvrdili,že nestříleli na unikající
vězně a zde je důkaz na podporu tvrzení této teorie. V říjnu 1945 jeden z amerických přeživších
vojáků,podal písemné
přísežné prohlášení a tím vlastně obhajobu velitele žalovaných
důstojníků,nadporučíka Raphaela Schumackera a svědka desátníka Franka Holthama. řekl: rozhodl
jsem se zkusit dostat se pryč a jak jsme chodili pomalu dokola po poli, vzdaloval jsem se dále od
cesty.Spolu se mnou byli zde i seržant Stabulis, a vojín Flack. Po chvíli jsme prošli poslední skupinou
vojáků před námi a já jsem šel pomalu jižním směrem k plotu na konci pole, který byl používán vesničany
jako ochrana Vím, že Sergeant Stabulis a Pfc Flack byli za mnou. Ve dvou třetinách cesty směrem k plotu
nebyli už žádní vojáci,aby nám poskytli utajení, tak když jsem dosáhl tohoto bodu, rozběhl jsem se
směrem k plotu a proplazil se skrz něj obráceně zády a zamířil do lesa západně od pole tak rychle, jak
jsem mohl. Po chvíli se ozvala kulometná palba.Měl jsem štěstí a dostal se odtud pryč do lesa.O pár dní
později jsem byl zachráněn 30th dělostřeleckým útvarem ….Rád bych dodal, že než jsem vyšel z naší
skupiny zajatých vojáků a zamířil ku plotu, uslyšel jsem dva jediné výstřely, které byly vypáleny buď
z pistole nebo z pušky podle mého mínění.
Flackovo tělo bylo nalezeno na poli s kulkou v hlavě. Stabulisovo tělo nebylo nalezeno do 15. dubna
1945, ale protože se později našlo více než půl míle na jih od pole, jeho únik byl pravděpodobně
úspěšný.
Zdá se, že se podařil nejméně další úspěšný únik z pole před hlavním střílením, připočteme-li pět mužů,
kteří utekli z přední části Battery B konvoje brzy poté, co došlo k palbě ze Sternebeckových tanků. Je
také jasné z různých přeživší svědectví ,že vojáci se pohybovali volně po poli než střílení začalo a že
jakmile zazněla střelba z pistole, několik vojáků se pokusilo vtlačit do zádi skupiny. Řada přeživší se
zmínila o americkém důstojníkovi, který křičel: Stůjte pevně!
V souhrnu můžeme říci, že není důkaz na podporu tvrzení nějakého předem plánovaného masakru, se
zřetelem ke skutečnosti, že přes polovina Američanů na poli přežila hlavní střílení . Ani nesmyslné
tvrzení o útvaru Kampfgruppe ,která se zmýlila a považovala zajatce za bojový útvar,nebo že byl
vyprovokován hromadný únikový pokus, který přiměl Němce ke kulometné palbě.
To ovšem nikterak neomlouvá úmyslné zabíjení zraněných vězňů těmi Němci, kteří poté vstoupili do
pole.
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Jiné vysvětlení je konfrontace s problémem co dělat s tolika vězni.Stačí,když někdo úmyslné vyprovokuje
výstřelem z pistole únik zajatců a je důvod ke střelbě na ně. A to je významné , že většina amerických
přeživší mluvila o jednotlivém výstřelu z pistole po vězních. Naprosté množství Američanů na poli a
skutečnost, že oni stáli ve skupině znamená,že mnozí byli fyzicky chránění skupinami jejich kamarádů.
Toto vysvětlení pak potvrzuje,že po hlavním střílení, bylo nezbytné poslat SS vojáky do pole k tomu, aby
zabilo přeživší.

16.května 1946, Peiper a 70 členů jeho Kampfgruppe, spolu s velitelem armády pozemního a
velitelského sboru Josephem Seppem Ditrichem, byli obžalováni před U.S. vojenským soudem v bývalém
koncentračním táboře v Dachau že: provedli na vlastní pěst, vědomě a neprávem, povzbuzováním,
naváděním k účasti na zabíjení, střílení, zlým zacházením, zneužíváním a mučením členů ozbrojených
sil Spojených států amerických.Všichni Němci byli usvědčeni. Soudní dvůr pod vedením šesti
amerických důstojníků za předsednictví brigádního generála rozhodoval průměrně méně než tři minuty,
aby zvažoval každý jednotl. případ. Čtyřicet-tři obžalovaných, včetně Peiper, Kristus, Rumpf, Sievers a
Sternebeck, bylo odsouzeno k smrti pověšením (Poetschke byl zabit v březnu 1945), 22 k doživotnímu
žaláři a zbytek k 10 až 20 létům. „Zákon vítězů“, jak byl nazván v poválečném Německu, zvítězil. Ale
žádný z rozsudků smrtí se nikdy neuskutečnil a všichni vězni byli propušteni o Vánocích 1956. Peiper ale
zůstal ve vězení. Smutná a neúplná vyšetřování, podezření o metodách získaných doznání a nepřímý či
špatný důkaz zajistil , že vinní lidé unikli řádnému trestu a nepochybujeme, že někteří nevinní lidé byli
potrestaní během soudu. Ve finální analýze, spravedlnost sama stala se další obětí tohoto incidentu.

Památné místo masakru v Malmedách- V roce 2005 náš VAV Jižní Čechy úplnou náhodou projížděl
tímto místem a je jen škoda,že jsme díky naši neznalosti ,nedocenili význam události,která se zde
odehrála.Několik jmen na památníku nám dávalo tušit,přesto jsme žili v dohadech.Proto jsme uvedli
tento příběh do podvědomí všem,kteří se zde zastavíte. VAV Jižní Čechy.

