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Pastabos 
Dauguma knygos tekste, dokumentų citatose minimų vietovardžių pateikti 
taip, kaip juos rašo autorius.
Parašuose prie knygoje panaudotų nuotraukų aerodromų dislokavimo  
vietovės nenurodomos dėl jų  pavadinimų nevienodumo ar neaiškumo.
Kai kurios pateikiamos nuotraukos yra asociatyvios.
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3.8.  Tamsios paslapTys
 
Suvesti birželio 22-osios dienos Vakarų fronto KOP pirmojo ešelono naikintuvų pul-

kų rezultatus daug sunkiau: dauguma atvejų  junginių ir dalinių dokumentacija praras-
ta, visada labai prieštaringa, dažnai sudaryta atgaline data ir  aiškiai matomu tikslu rasti 
arba sugalvoti „objektyvias“ neregėto sutriuškinimo priežastis. Visai nepretenduoda-
mi į „apskritimo ploto“ teoremos sprendimą pamėginame susisteminti tuos informa-
cijos trupinius, kurie buvo pateikti ankstesniuse skyriuose. Rezultatą pateikiame šioje 
lentelėje.
11 lentelė

Buvo 
1941-06-22

Numušti
ore

Sunaikinti 
ir sugadinti 

žemėje

Iš jų pirmo 
antskrydžio 

metu

Liko 
1941-06-23 

ryte

nežinomos 
priežastys 

???
11 MAD   122 NAP 69 4 (?) 21 8 17 27
                  127 NAP 70 12 0 0 33 25
9 MAD        41 NAP 56+21 3 ? 0 12 62
                  129  NAP 57+46 2 38 (?) 0 44 19
                  124 NAP 70+29 2 29 0 6 (?) 62
                  126 NAP 50+213 2 ? 0 0 (?) 71
10 MAD     74 ŠAP 49 0 15 15 0 (?) 34
                   33 NAP 31 4 27 1 0 0
                  123 NAP 58 9 18 0 (?) 18 13

              Iš viso: 629 38 148 24 130 313

 Pastabos: 
 - į pradinį lėktuvų skaičių įtrauktos visos kovos mašinos, įskaitant ir laikinai sugedusias;
 - 9 MaD – pirmasis skaičius – lėktuvai Mig-3, antrasis – „pasenusių“ tipų naikintuvai i-16, i-153;
 - 74 ŠaP – neįskaičiuoti 8 il-2; 123 naP – 20 jak-1; 33 naP – 2 Mig-1;
 - 129 naP, 74 ŠaP ir 33 naP nurodytas mažiausias iš žinomų „pasenusių tipų“ lėktuvų skaičius;
     - 122 naP nurodytas numuštų ore, „apskaičiuotas“ remiantis vokiečių lakūnų raportais lėktuvų skaičius;
     - į ore numuštų skaičių įtraukti ir visi priverstinio nusileidimo ne aerodrome atvejai.

11 lentelės sudarymo logika bei jos uždavinys buvo toks: atskirti bei išdalyti dali-
nių raportus apie sunaikintus, sugadintus žemėje lėktuvus, ,,sudarytus sekant „karštais 
pėdsakais“,  nuo vėlesnės fronto KOP štabo „kūrybos“. Beje, apie tai, kaip šie „kūriniai“ 
buvo rašomi, papasakosime toliau. Kokį rezultatą gausime?

Rezultatas, netikėtai net nustebinęs mane, nors apie kažką panašu rašau jau 10 metų, 
tai nulių virtinė stulpelyje – „Sunaikinti žemėje priešo pirmojo antskrydžio metu“. Be 
to, nuliai tikri, pagrįsti dokumentais. Du trečdaliai bendro skaičiaus 24, tai citata iš 10 
MAD vado atsiminimų, išspausdintų 1977 metais. Be to, ir prarasti 122 NAP aštuoni 
I-16 – tai ne pirmojo antskrydžio rezultatas, o kovinis pranešimas apie keturis ants-
krydžius – „įvykdyti keturi 13–15 lėktuvų  antskrydžiai prieš Novyj Dvoro aerodromą. 
Nuostoliai: 2 lėktuvai sudegė, 6 išvesti iš rikiuotės. Žvelgiant iš aritmetinės pusės, skai-
čius 24 sudaro tik 3,8%  skaičiaus 629: „pirmasis triuškinamasis smūgis“ susitraukia iki 
prarastų lėktuvų pradinio skaičiaus paklaidos. Bendras dienos paveikslas pradeda visai 
aiškėti net atsižvelgus į visus netikslumus ir  11 lentelėje trūkstamus skaičius.

Kalbant apie 4-ąjį, 6-ąjį ir 7-ąjį stulpelius, tai juose įrašytų skaičių santykis daugiau są-
lyginis. Pačius didžiausius žemėje apskaitytus nuostolius patyrė tikriausiai 129 NAP, todėl 
7-ame stulpelyje „Nežinomos praradimų priežastys“ šio pulko eilutėje įrašytas nelabai di-
delis skaičius. Nežinia kur dingo „tik“ 19 kovos lėktuvų. Tačiau dvidešimt septynių MiG-
3 ir vienuolikos I-153 nuostoliai pulko karinių veiksmų žurnale įrašyti nepaminėjus jokio 
priešo aviacijos antskrydžio prieš Tarnovo aerodromą, apie tai kalbėjome 3.3 poskyryje.

Labai trapūs 6-ojo stulpelio – „Liko birželio 23-iosios ryte“ duomenys. Labai gali 
būti, kad tvarkingų lėktuvų liko daugiau ir, ko gera, net daug daugiau, tiesiog tam nėra 
dokumentinio patvirtinimo. Tokio tvirtinimo visiškai nereikėjo divizijos vadui, kuris 
dar birželio 22-ąją 10.30 ryte išsiuntė pranešimą: „Visi naikintuvai sunaikinti“. Pats di-
džiausias išlikusių sveikų – 44 – lėktuvų skaičius vėl nurodytas 129 NAP. Šį skaičių ga-
vau paprastai sudėjęs sunaikintų, kaip tvirtina pulko kovinių veiksmų žurnalas, birželio 
23-iąją Kvarterų ir Baranovičių aerodrome lėktuvų skaičių. Logika labai paprasta – jei-
gu juos sunaikino, tai prieš sunaikinant jie buvo ir galėjo iki šių aerodromų atskristi. 
Kitais žodžiais sakant, visi šie skaičiai iš esmės atspindi tik vado sąžiningumą ir štabo 
raštininko fantaziją...

Daug patikimesni duomenys yra apie nuostolius ore. Daugumoje atvejų žinomas 
mūšio laikas ir vieta, žuvusių lakūnų pavardės. Kaip matyti iš 11 lentelės,  pirmosios 
dienos sunkiausias kovas teko patirti 127 NAP ir 123 NAP  pulkams – dvidešimt viena 
„čaika“ sąžiningai sudegė karo padangėje. Ko gera, prasminga  palyginti pateiktus skai-
čius su vokiečių naikintojų pergalių paraiškomis. Kalbant apie pietinį fronto sparną, tai 
padaryti visai nesunku: JG-51 eskadrilė pareiškė numušusi 18 sovietų naikintuvų, šta-
bas ir JG-53 eskadrilės 1-oji grupė pareiškė numušusi 5, sudėję gauname 23. 262 Man ne-
žinomą naikintuvų skaičių numušė ar pareiškė numušusi  liuftvafės bombonešių grupė, 
įskaitant SKG-210 eskadrilę, ginkluotą daugiatiksliais Me-110. 11 lentelėje nurodyti 9 
ir 10 MAD nuostoliai – 22 lėktuvai.

Sovietų lėktuvas Mig-3 paliktas 
Kauno aerodrome. 1941 m.
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Situacija dėl Vakarų fronto šiau-
rinio sparno istorikui daug sudėtin-
gesnė. Dviejų sovietų frontų sandū-
roje veikė liuftvafės 8-ojo aviacijos 
korpuso naikintuvai. Dažnai ne visa-
da pavyksta vienareikšmiškai sude-
rinti vokiečių naikintojų paraiškas su 
realiais dislokacijos bei sovietų nai-
kintuvų pulkų kovinių veiksmų rajo-
nais. Suprantama, jau nekalbant apie 
tai, kad pats lėktuvas juda ir mūšis su 
Šiaurės vakarų fronto KOP naikintu-
vais, prasidėjęs Merkinės rajone, ga-
lėjo baigtis į šiaurę nuo Gardino, t.y. 

jau Vakarų fronto ruože.  Iš pirmo žvilgsnio JG-27 ir III/JG-53 naikintojų pareikštas 
pergales galima sąlyginai padalyti į dvi lygias dalis, nes grupė II/JG-52 bei dvi LG-2 
eskadrilės grupės veikė kaip atakos lėktuvai ir birželio 22-ąją pergalių ore nepasiekė. 
Tad gauname 24 sovietų lėktuvus, dėl kurių pareikšta, kad jie numušti Vakarų fronto 
šiauriniame sparne. Į šį skaičių turi patekti ir 3–5 bombonešiai. Vokiečiai, neskaičiuo-
jant daugiatikslių Me-110 dviejų grupių iš ZG-26 eskadrilės,  pareiškė apie 20 numuštų 
11 MAD naikintuvų, o mūsų dokumentai leidžia suskaičiuoti 16 numuštų naikintuvų. 
Taip, pirmąją karo dieną vokiečiai padidindavo skaičius labai kukliai...

Dabar pamėginsime įvertinti realius priešo nuostolius. Vakarų fronto KOP veiks-
mų ruože vokiečiai negrįžtamai prarado, jei neskaičiuosime aiškiai ne kovinių  avari-
jų, 15 naikintuvų Bf-109.* Dar 9 „meseriai“ įvairiai sugadinti. 241 Aritmetinis skaičius 15 
daug mažesnis nei 38 ir net 24 (15+9) daug mažesnis nei 38. Tačiau liuftvafei, stojusiai 
į kovą su sovietų milžinu, turinčiai vos apie 850, įskaitant laikinai sugedusius! vien-

motorius  naikintuvus, fronte nuo Baltijos iki Juodosios jū-
ros tokios nuostolių proporcijos būtų tiesiog paprasčiausias 
žlugimas. Vilties vokiečiams galėjo teikti tik 7-asis stulpelis. 
Suprantama, jie nematė šios, parašytos 2011 metais knygos, 
tačiau šimtai ir tūkstančiai paliktų aerodromuose lėktuvų tie-
siog „badė“ akis.

O dabar pažvelgsime, kaip pirmosios dienos įvykiai apibū-
dinami Vakarų fronto KOP štabo raportuose. Liepos 4-ąją su 
fronto KOP štabo viršininko pulkininko Chudiakovo para-
šu išsiunčiama Raudonosios armijos KOP vyriausiosios val-

*  Beje, ir dėl nuostolių „be priešo veiksmų“  ne viskas taip paprasta. antai lg-2 eska-
dros 2-oji grupė įsigudrino vien per birželio 22-ąją kildami ir leisdamiesi sudužo  9 
lėktuvai (7 „meseriai“ ir 2 „henšeliai“), be to, du iš jų negrįžtamai. nejaugi visi šie „kriti-
mai“ įvyko be priešo pagalbos, t.y. be sovietų naikintuvų ir zenitinių pabūklų?

dybos „Vakarų fronto KOP lėktuvų nuos-
tolių nuo 1941-06-22 4.00 iki 1941-06-23 
12.00 suvestinė“. 313 

Falsifikavimas prasideda nuo pirmų-
jų žodžių: „Technika buvo atakuota prie-
šakiniuose operatyviniuose aerodromuose, 
esančiuose 8–20 km atstumu nuo valsty-
bės sienos...“ Šios knygos skaitytojas turi 
žemėlapį (461 p.), o jame nesunku pati-
krinti, kiek jau tų aerodromų yra 8–20 
km nuo sienos, nejaugi panašaus žemė-
lapio neturėjo karinių oro pajėgų vyriau-
sioji vadovybė?

Verti dėmesio ir keisti žodžiai, kad 
„buvo atakuota technika“. Ne karinis da-
linys, t.y. organizuota žmonių grupė, susieta statuto bei karinės drausmės, o bedvasės 
„technikos“ sankaupa. Frazė turi tęsinį: „ir visiškai išvesta [iš rikiuotės] 122 NAP, 16 
BAP, 74 ŠAP, 39 BAP, 9 MAD daliniuose“.

Didesniam įtaigumui šalia pulko, divizijos numerio įrašyti „netikėtos priešakinių ae-
rodromų atakos“ metu prarastų lėktuvų skaičiai. Absoliučiai tiksliai skaičiai perrašyti  
iš lėktuvų apskaitos pulkuose ataskaitos, nepraleista nė viena mašina ir viskas nurašy-
ta į šiukšlyną, net 39 BAP šešiolika ar septyniolika bombonešių, kurie ne tik sėkmin-
gai perskrido į Bobruisko aerodromą, bet ir kovojo priklausydami13 BAP iki birželio 
pabaigos. Nurašyti ir 9 MAD 41 NAP „migų“ tuzinas, kovojęs Zacharovo divizijoje iki 
liepos 3-iosios. Nurašyti ir 129 NAP pusšimtis naikintuvų, likusių po pirmosios su-
triuškinimo dienos...

„Suvestinės“ sudarytojai nusprendė nesismulkinti ir panašiai kaip apsivogęs ūkvedys 
nurašė į gaisro nuostolius visą sandėlį iki paskutinės sagos.

Dokumento autoriai tuo pačiu stiliumi ir greičiu susitvarkė su daugiausia pasižymė-
jusiais pirmąją karo dieną  naikintuvų pulkais: „priešas iš oro ne kartą atakavo 123-iąjį, 
33-iąjį, 127-ąjį ir dalį 124-ojo pulko lėktuvų jiems leidžiantis ar pildant lėktuvus dega-
lais ir šaudmenimis. 1941-06-22 vakare bei 1941-06-23 vidurdienį  šiuose daliniuose liko 
keletas lėktuvų, kurie 14 valandą (koks tikslumas –  M. S.)  perskrido į antros linijos 
aerodromus...“

Praėjus keletui dienų, matyt, kas nors „draugams“ pasakė, kad tokia „Suvestinė“ 
atrodo nelabai gražiai: tarsi koks „kūdikių žudymas“, o ne karas. Kur įnirtingi mū-
šiai, kur pirmosios pergalės prieš priešą? Todėl, pasirašius tam pačiam pulkininkui 
Chudiakovui, atsiranda  „Vakarų fronto KOP raportas dėl dalinių technikos nuostolių 
nuo 1941-06-22 iki 1941-07-05“. 314 

Bombonešis Bf-110. 1941 m.

Vakarų fronto KoP štabo 
viršininkas pulkininkas  
S. chudiakovas (armenakas 
chanferjancas). Vėliau tapo 
SSrS maršalu.

aerodrome palikti sovietų lėktuvai. 1941 m.
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Dokumentas pagražintas didžiausio slaptumo grifais „Ypatingos svarbos“, „Visiškai slap-
tai“, o kam išsiunčiamas, pirmojoje vietoje nurodytas SSRS gynybos liaudies komisariatas.  
Kaip nesunku įsitikinti, būtent šio archyvinio dokumento, pavadinto „Patikslinti duo-
menys dėl Vakarų fronto KOP nuostolių“ klajodami pateko į storas sovietų istorikų 
monografijas, o jau iš jų toliau, į žurnalų ir laikraščių puslapius. Būtent taip atsirado sa-
kramentiniai „1200, iš jų 800 žemėje“.

Pasirodo, pagal „patikslintus duomenis“, kovinių susirėmimų buvo, ir dar ne bet ko-
kių! Paaiškėjo, kad pirmąją karo dieną 9 MAD ore prarado 74 (septyniasdešimt ketu-
ris) lėktuvus! Nors pats generolas Černychas savo koviniame pranešime birželio 25-ąją 
rašo: „Oro mūšiuose mūsų nuostoliai ne daugiau kaip 5 lėktuvai“, sudėdami pulkų pra-
nešimus ir ataskaitas, šį skaičių padidina iki devynių, beje, net vokiečių naikintojai pa-
reiškė Vakarų fronto ruože numušę tik aštuonis (!) „migus“. 10 MAD ir 11 MAD nuos-
toliai ore padidinti kukliau, „tik“ du kartus – atitinkamai, iki 23 ir 34 lėktuvų. Tačiau 
pats nuostabiausias faktas tai, kad šiuose „patikslintuose duomenyse“ 13 BAD, tos pa-
čios, kurios bombonešiai birželio 22-ąją sudegino vokiečių naikintuvus iš JG/51 ir  
I/JG-53, skiltyje „Numušta oro mūšiuose“ nubrėžtas  didelis brūkšnys. 

Prie „patikslintų duomenų“ pateikta ir „Priešo lėktuvų, numuštų ir sunaikintų aero-
dromuose, suvestinė nuo 1941 06 22 iki 1941 07 05“. 315 Pasirodo, birželio 22-ąją fronto 
KOP trys naikintuvų divizijos įnirtinguose mūšiuose numušė 133 priešo lėktuvus (at-
kreipkite dėmesį, tai – lygiai 2 lėktuvais daugiau, nei jie tarsi prarado mūšiuose patys). 
Pergalių ore skaičiaus didinimas – eilinė veikla, ko čia stebėtis. Padidino, negalima pa-
sakyti, kad labai smarkiai (sprendžiant iš vokiečių duomenų, 2-asis oro laivynas pirmą-
ją karo dieną dėl priešo veiklos prarado 25 kovos lėktuvus negrįžtamai, dar 21 buvo su-
gadintas).  Svarbiau kita – kodėl padidino. 

Galima buvo suprasti „Suvestinės“ sudarytojų logiką, jeigu jie būtų  penkis kartus 
padidinę 10-osios ir 11-osios divizijos 123-iojo ir 127-ojo pulkų lakūnų pergalių skai-
čių. Tačiau fronto KOP štabe, ko gera, neturėta jokio supratimo, kas iš tikro vyko bir-

želio 22-ąją fronte priešakiniuose aerodromuose.  Todėl į 10 MAD eilutę įrašė 13 nu-
muštų priešo lėktuvų (t.y. daug mažiau, nei apie tai buvo pranešęs vien 123 NAP), užtat  
9 MAD prirašyti net 85 numušti! Kadangi nieko panašaus, net visai nieko panašaus ne-
buvo divizijų ir pulkų vadų  raportuose iš esmės, tai visi šie 85 neegzistuojantys lėktuvai 
pateko į stulpelį „įvairūs“*. Ir tai dar ne viskas – kitą, birželio 23-iąją, dieną jau faktiškai 
neegzistuojanti 9 MAD „Suvestinės“ popieriuje sumuša dar 25 priešo lėktuvus (vėl visi 
„įvairūs“), ir šiame oro mūšyje nepraradę nė vieno savo! 

Pažink mūsiškius!

Matau smerkiančius žvilgsnius: ar įmanoma tokiu tonu 
rašyti apie žmonių klaidas ir silpnybes, jei kas minutę jie 
rizikavo savo gyvybe? Taip, jie kas minutę rizikavo, dar 
daugiau – šie žmonės gyvybę prarado ne laiku.

Pirmasis žuvo Vakarų fronto KOP vadas generolas ma-
joras I. Kopecas. Pagal visiems žinomą versiją, nusišovė 
1941 metų birželio 22-ąją savo tarnybiniame kabinete su-
krėstas fronto aviacijos sutriuškinimo. Ši versija ir šiandien 
nepatvirtinta (beje, ir neatmesta!) nė vienu pirminiu do-
kumentu, būtent tai netrukdo šiai hipotezei tėvynės istori-
ografijoje būti nenuneigiama tiesa.

Prieinamuose Vakarų fronto KOP valdybos dokumen-
tuose nėra net mažiausios  užuominos apie vado dingimą. 
Buvo žmogus, ir viskas, išėjo. Birželio 22-osios kovinį įsa-
kymą Nr. 01 9.30 pasirašo Vakarų fronto KOP vadas ge-
nerolas majoras Kopecas, o kovinį įsakymą Nr. 02 birželio 
23-iąją 2 valandą nakties pasirašo vado pavaduotojas  ge-
nerolas majoras Tajurskis, beje, pasirašo ne kaip „einantis 
pareigas“, o būtent kaip vadas. Jokio įsakymo, kad naujas 
žmogus pradėjo eiti fronto KOP vado pareigas, nėra. Tai 
labai keista. Kariuomenėje taip nebūna – net vado išvažia-
vimas atostogauti,  „laikinojo“ paskyrimas ir ankstesniojo 
viršininko grįžimas paprastai įforminamas dviem atitinka-
mais įsakymais.

Man nepavyko suprasti, kas pasirašė 10 MAD vado ra-
portą,  išsiųstą fronto KOP vadui. Raportas išsiųstas 14.45. 
16.55 neaišku, kas pasirašė  labai keistą, parašytą visiškai ne pagal statutą, rezoliuciją: 
„Skaičiai baisūs. Į operatyvinę suvestinę“. 316 Parašas neturi nieko bendra su Tajurskio, 
Taranenkos (štabo viršininko pavaduotojo, pirmąją karo dieną ėjusio Chudiakovo pa-
reigas, kol šis buvo gydomas Maskvoje), Chudiakovo, Sviridovo parašais. 

* Birželio 25-osios 9 MaD štabo pranešime skaitome: „oro mūšiuose numušta priešo lėktuvų: 41 naP – 6, 124 naP – 3,  
126 naP – aiškinamės, tačiau ne mažiau kaip 4, 129 naP – tikslių duomenų nėra“.

Sovietų lėktuvai bombarduoja vokiečių užimtą savo aerodromą. 1941 m. 

Vakarų fronto KoP vadas 
generolas majoras i. Kopecas.

Sovietų aviacijos generolas 
majoras Vakarų fronto KoP  
a. tajurskis.
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Blogiausia, kad parašas pradedamas visiškai  aiškiai įskaitoma raide „K“, tačiau tai ne 
Ivano Kopeco parašas – nėra „I“ žodžio pradžioje  ir parašyta raidė „K“ visai kitokia. 
Kas įvyko?

O štai po paminėta ankstesniame poskyryje rezoliucija („naikintuvais pridengti ne-
galime“) 3-iojo TBAK štabo viršininko telegramoje  parašas, neabejotinai panašus į 
Tajurskio parašą, yra. Telegrama išsiųsta iš Smolensko 15.20, priimta Minske 15.23. 
Telegramoje užrašas „Įteikti nedelsiant“. 310 Ant dokumento nėra jokios atžymos apie 
tą laiką, kada Tajurskis pasirašė rezoliuciją, tačiau galima spėti, kad tai buvo ne vėliau 
kaip16.00 (jeigu ne anksčiau). Kas tada pasirašė 16.55 raportą adresuotą konkrečiai 
fronto KOP vadui? Ir jeigu „savižudybė“  įvyko anksčiau šio laiko, tai abejoti tradicinės 
versijos tikrumu tampa dar sunkiau. 

Realiame pasaulyje jokio Vakarų fronto aviacijos „sutriuškinimo“ birželio 22-osios 
vidurdienį nebuvo: trys divizijos (12 BAD, 13 BAD, 43 NAD) liko iš esmės nepalies-
tos, 3-iojo TBAK bombonešiuose neatsirado nė vienos skylės, kovai pasirengę buvo  
11 MAD 127 NAP, 10 MAD 123 NAP ir 39  BAP. Kas konkrečiai vyko tuo metu 9 MAD 
aerodromuose, išsiaiškinti kol kas nepavyko. Suvestinių ir raportų pasaulyje, kuriame 
atsidūrė fronto KOP štabas birželio 22-ąją, tuo labiau jokio „sutriuškinimo“ nebuvo, ką 
labai aiškiai rodo birželio 22-osios 12.00 „Operatyvinė suvestinė Nr. 01“. Sprendžiant iš 
šio dokumento, 11 MAD kariauja, oro mūšiuose prarasta 4 I-153, apie kitus nuostolius 
nieko nesakoma; su 9 MAD ir 10 MAD „laidinis ryšys nutrūko, žinių apie dalinių pa-
dėtį ir jų vykdomus uždavinius nėra“. 317

Ir štai perskaitęs tokią suvestinę Sovietų Sąjungos didvyris, Lenino ir Raudonosios 
vėliavos ordinų kavalierius, dviejų karų (Ispanijos ir Suomijos) 34-erių metų generolas 
Kopecas nusišauna? Žmogui su panašia biografija būtų daug panašesnis poelgis sėsti į 
kovinio lėktuvo kabiną (jo žinioje asmeninis naikintuvas I-16 buvo) nuskristi į Balstogę 
ir vietoje išsiaiškinti, kas vyksta.

Prieš kelerius metus pačioje pirmojoje „Taikiai snaudžiančių aerodromų“ versijoje 
aš išsakiau nuomonę, kad Ivanas Kopecas tik atsitiktinai žuvo tą dieną, kai prasidė-

jo karas. O pas generolą atvyko visai ki-
tais reikalais, atvyko karštų širdžių žmo-
nės, „liaudies draugai“. Tuo metu jau 
buvo  atvažiavę pas Šterną, Smuškevičių, 
Loktionovą, po keleto dienų atvažiuos pas 
Ryčagovą, Ptuchiną, Proskurovą, Jonovą, 
Arženuchiną... 1941 metų gegužę–birželį 
įsisukusio „aviatorių bylos“ suimtųjų są-
rašas ilgas. Visi šie stiprūs ir drąsūs žmo-
nės nespėjo (negalėjo, nesumąstė) išvengti 
„tardymo“ ir neteisingo teismo taip, kaip 
tai pavyko padaryti Vakarų YKA KOP 
vadui,  nusišovusiam (arba nušautam) 
suimant.

Kaip darbinė ši versija man ir dabar at-
rodo panašiausia į tiesą. Nesant CAMO 
fonduose prieinamų ir iš viso jokių doku-
mentų, paaiškinančių netikėtą fronto KOP 
vado pakeitimą, tai tik sustiprino mano 
versiją. O 2008 metais Baltarusijos žurna-
las „Neman“ (leidžiamas Minske) išspaus-
dino Panteleimono Ponamarenkos, kuris 1941 m. birželį buvo Baltarusijos CK 1-asis 
sekretorius ir pagal pareigas Vakarų YKA karinės tarybos narys, dienoraščio ištraukas. 
Publikaciją spaudai rengė žinomas Rusijos istorikas V. Nevežinas, daug dirbęs su tokiais 
asmeniniais, istoriniais liudijimais (skaitytojams turėtų būti žinoma jo knyga „Stalinas 
apie karą. Užstalės kalbos. 1933–1945 metai“) ir tai gali būti tam tikra garantija nuo atvi-
ros klastotės.

Štai birželio 22-ąją įraše mus dominančiu klausimu nėra nė žodžio. Paskui, jeigu tikėsi-
me dienoraščiu, birželio 23-iosios vidudienį Ponomarenka telefonu kalbėjosi su Stalinu. 
Buvo sprendžiamas Minsko evakuacijos klausimas. Pokalbis baigėsi tokiais Stalino žo-

džiais: „Tiesa, vos nepamiršau. 
Smuškevičius patvirtino, kad 
Kopecas buvo vokiečių šni-
pas. Aviacijos vadu paskirtas 
jo pavaduotojas. Pastebėkite 
jo savybes. Papasakokite tai 
Pavlovui“. 318 

rengiamas skrydžiui 
bombonešis DB-3f.

grupė sovietų lakūnų chalchingole, 
tarp jų ir vėliau sušaudytieji Stalino 
įsakymu.

SSrS nKVD suimtųjų sąrašas ir j. Stalino viza: 
„Sušaudyti visus....“
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Ypatingo dėmesio nusipelno paskutinioji frazė. Išeina, kad fronto vadas armijos ge-
nerolas Pavlovas ir karo tarybos narys Ponomarenka nieko nežinojo apie KOP vado, t.y. 
savo valdinio), pakeitimą ir šią informaciją gavo iš Maskvos pavėlavusią visą parą?  Kad 
generolas Kopecas miręs, Pavlovas ir Ponomarenka galbūt jau žino ir draugas Stalinas 
jiems tik paaiškina,  koks mirtinas „liaudies priešas“ buvo žuvusysis? Žuvęs ar suimtas?

2010 m. birželio 10 d. žurnalistas Nikolajus Kačukas laikraštyje puikiu pavadinimu 
„Sovetskaja Belorusija“ išspausdino didžiulį straipsnį apie Ivano Kopeco gyvenimą ir 
žūtį. 319 Kačukas tvirtina, kad susipažinęs su asmenine generolo byla, kurioje pasakyta: 
„1941 07 23 gyvenimą baigė savižudybe“. Septintasis metų mėnuo – tai liepa, o ne bir-
želis. Vyriausiosios kadrų valdybos 1946 m. gruodžio 20-osios įsakyme Nr. 0294 nuro-
dyta ta pati data: „Buvęs Vakarų YKA KOP vadas aviacijos generolas majoras Kopecas 
I.I. išbraukiamas iš Ginkluotųjų pajėgų sąrašų kaip nusižudęs 1941 metų liepos 23-iąją“. 
Tame  pačiame straipsnyje N. Kačukas remiasi generolo našlės Ninos Pavlovnos Kopec 
dienoraščio įrašais. Iki pat išvažiavimo iš Minsko į Maskvą, o tai įvyko 1941 m. bir-
želio 24-ąją, ji nieko nežinojo apie vyro likimą, jai tiesiog pasakė, kad jis išskrido į 
Bialystoką. Maskvoje Niną Pavlovną suėmė ir nuteisė penkeriems metams, tiesa, ne 
kaip tėvynės išdaviko šeimos narį, o už „antisovietinę agitaciją“.

Naująjį vadą čekistai stebėjo neilgai. Gimusį 1900 metais, VKP(b) narį nuo 1926 
metų Andrejų Ivanovičių Tajurskį 1941 metų liepos 8-ąją suėmė. Žinomoje  pažymoje, 
kurią pagal „tyrimo“ medžiagą L. Berija perdavė Stalinui 1942  m. sausio 29-ąją, apie 
A.Tajurskį pasakyta taip: „Įtariamas kaip antisovietinio karinio sąmokslo dalyvis, paro-
dymai... (parodymų visi atsisakė). Prisipažino, kad, vadovaudamas Vakarų fronto KOP, 
pasirodė neveiklus, todėl jam patikėta kariuomenė patyrė didelių  nuostolių žmonėmis ir 
technika“. Negalima nesutikti, kad nuostoliai dideli ir vadovybės kaltė nenuneigiama. 
Tačiau neveiklumas – tai dar ne „karinis sąmokslas“, o  kankinant išgautas prisipažini-

mas nėra kaltės įrodymas. Tačiau nei pažymos autorius, nei jo adresatas šių aiškių faktų 
nenori matyti. Tajurskį sušaudė 1942 metų vasario 23-iąją, Raudonosios armijos dieną. 

  
Tuo metu Vakarų fronto KOP štabo viršininkas S. Chudiakovas padaro puikią kar-

jerą. Pulkininkas tampa aviacijos maršalu, sėkmingai vadovauja 1-ajai oro armijai, 
tampa Raudonosios armijos štabo viršininku, o paskui – KOP vyriausiojo vado pa-
vaduotoju.  Jaltos konferencijoje maršalas Chudiakovas – Stalino patarėjas aviacijos 
klausimais, daugelyje nuotraukų jį galima pamatyti stovintį vos už keleto žingsnių nuo 
Stalino, Ruzvelto, Čerčilio. Sutriuškinus hitlerinę Vokietiją, maršalas Chudiakovas, bū-
damas Užbaikalės fronto 12-osios oro armijos vadu, užima Mandžūriją. Išvaduoja nuo 
japonų, nuo japonų marionetinės valstybės Mančžau-Go Pu I statytinio, taip pat nuo 
Kinijos imperijos dinastijos brangenybių. Nuverstąjį imperatorių įsodina į vieną lėk-
tuvą, brangenybes krauna į kitą. Pirmasis lėktuvas su Pu I pasiekia Maskvą, o antrasis 
dingsta. Kartu su neįkainojamomis brangenybėmis.

1945 m. gruodžio 14-ąją 12-osios oro armijos vadas, suimtas „Smeršo“ grupės Čitoje, 
pristatomas į Maskvą ir pasodinamas į baisųjį NKVD Suchanovo kalėjimą. Nurodymas 
suimti bus įformintas tik kitų, 1946 metų, kovą. Iš karto pažymėsiu, kad  net nemėginu 
užsiminti apie Chudiakovo dalyvavimą grobstant „trofėjinį turtą“. Toje gigantiškoje va-
gių  karuselėje, į kurią pavirto VS/KP*, Stalino laikų pabaigoje galėjo įvykti viskas, kas 
tik įmanoma. Chudiakovą suimti galėjo ir todėl, kad jis galbūt tapo kokių nors tamsių 
darbelių nepageidaujamu liudininku.

Toliau viskas tampa dar labiau neįtikima. Tyrimo metu išaiškėja, kad maršalas 
S. Chudiakovas – joks Chudiakovas, o jau daugiau kaip ketvirtį amžiaus svetimu var-
du gyvenantis A. Chanferjancas, su suklastotais dokumentais prasmukęs į tarnybą 
Raudonojoje armijoje. Nuo šios akimirkos visa istorija galutinai virsta pasibaisėtina 
tragedija bei farsu ir scenoje pasirodo liūdnai pagarsėję „26 Baku komisarai“. Buvusiam 
maršalui pateikiamas kaltinimas, kad 16 metų! „užverbuotas anglų karininko Vilsono 
šnipinėti ir dalyvavo konvojuojant suimtus komisarus į sušaudymo vietą“. Tyrimas tę-
sėsi neįprastai ilgai, mirties nuosprendis priimtas 1950 metų balandžio 18-ąją ir tą pa-
čią dieną įvykdytas. 1954 m. rugpjūtį Chudiakovas-Chanferjancas buvo reabilituotas. 320 

Ar nenuklydome pernelyg toli nuo 1941 metų birželio įvykių? Ne, manau, kad šie 
pora puslapių buvo apie pačius svarbiausius įvykius. Apie tai, kad karo istorija – tai tik 
viena, nors ir labai svarbi, labai įsimintina, daug ką ir ilgam nulėmusi dalis tos visumos, 
o visuma – tai Stalino imperijos istorija. Ši imperija kariavo taip, kaip ir gyveno, o gy-
veno taip, kaip kariavo. 

* (VS/KP – valstybės saugumo komunistų partija, vadovaujanti partija totalioje visuomenėje V. Voinovičiaus autoutopinia-
me romane) Mandžiūrijos imperatoriaus Pu i išsiuntimas į SSrS...
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3.9. po 22-osios

Kadangi įvykių dalyviai ir amžininkai septintojo aštuntojo dešimtmečių sovietinių 
knygučių dar neskaitė, tai, kad birželio 22-osios vakare „viskas dingo“,  jie net negalėjo 
įsivaizduoti. Ir Maskvoje, ir  Minske tą vakarą buvo daromi ir pasirašomi patys ryžtin-
giausi sprendimai. Vyriausiosios karo tarybos „Direktyva Nr. 3“, išsiųsta į kariuome-
nę 21.15 pasirašyta Timošenkos, Žukovo ir Malenkovo, reikalavo: „Šiaurės vakarų ir 
Vakarų frontų sutelktais smūgiais apsupti ir sunaikinti priešo Suvalkų grupuotę ir birže-
lio 24-osios pradžioje užimti Suvalkų rajoną“. 321 Šiai direktyvai įvykdyti Vakarų fronto 
vado armijos generolo Pavlovo įsakymu buvo kuriama kavalerijos mechanizuotoji gru-
pė 6-ajame ir 11-ajame mechanizuotajame korpuse bei 6-ajame kavalerijos korpuse. 
Vadovauti grupei Pavlovas pavedė savo pavaduotojui generolui leitenantui Boldinui. 
Boldino kavalerijos mechanizuotajai grupei buvo numatytas uždavinys – puolant nuo 
Balstogės bei Gardino šiaurės link palei kairįjį Nemuno krantą „nukirsti“ vermachto  
3-iosios tankų grupės komunikacijas.

Raudonosios armijos mechanizuotasis korpusas, kaip ir vermachto tankų divizija, 
tai didžiulė, nusidriekusi daugelį kilometrų „plieninė juosta“, be to, tankai šioje juosto-
je sudaro ne daugiau kaip vieną dešimtadalį visų judančių objektų. Visi likusieji – len-
gvai šarvuota arba visai nešarvuota technika, kurią galima išvesti iš rikiuotės aviacinių 
bombų skeveldromis ir atakos lėktuvų kulkosvaidžių bei patrankų ugnimi. Štai kodėl 
tokių tankų junginių veiksmus, bet kokius veiksmus – pirmąjį smūgį arba atsakomą-
jį, puolimą, kontrpuolimą ar atsitraukimą – buvo būtina naikintuvais pridengti iš oro. 
Visiškai neatsitiktinai Guderiano tankų grupė ir geriausia liuftvafės naikintuvų eska-
drilė JG-51, pats galingiausias Raudonosios armijos 6-asis mechanizuotasis korpusas ir 
pati didžiausia pagal naikintuvų skaičių 9 MAD birželio 22-ąją ryte atsidūrė vieni šalia 
kitų...

Birželio 23-iosios ryte 9 MAD, kaip kovinio junginio, „Balstogės kyšulyje“ neliko. Šis 
netikėtas ir labai grėsmingas faktas reikalavo iš Vakarų fronto KOP vadovybės greitų ir 
ryžtingų veiksmų situacijai taisyti. Tiesą pasakius, į numatomų Boldino kavalerijos me-
chanizuotosios grupės veiksmų rajoną reikėjo perbazuoti vienintelį likusį fronto KOP 

naikintuvų aviacijos junginį – 43 NAD. Neįmanoma atmesti, nors sunku ką tiksliai pa-
sakyti, nes Sergejaus Černycho trijų šimtų naikintuvų likimą vis dar gaubia tamsa, kad, 
laiku „sustiprinus vadovybę“, buvo galima atkurti ir 9 MAD naikintuvų pulkų likučių 
kovinę galią.

Deja, realybėje nieko panašaus nebuvo padaryta: „Ilga mašinų kolona paliko Bialystoką 
ir jau anksti pirmadienį ryte buvo toli už miesto“. Niekieno nevaldomi 9 MAD likučiai 
skubiai „persibazavo“ į rytus, keturi 43 NAD pulkai liko Baranovičių ir Minsko rajonų 
aerodromuose. Suprantama, įnašą į bendrą dezorganizaciją įnešė ir fronto KOP vado 
žūtis – suėmimas ar savižudybė. Birželio 23-iąją 2 valandą nakties pasirašytas naujo 
Vakarų fronto KOP  vado „Kovinis įsakymas Nr. 02“ iškėlė generolo majoro Zacharovo 
naikintuvams tokį uždavinį – „43 NAD iš Baranovičių rajono dviem pulkais iš oro pri-
dengti smogiamąją grupuotę Balstogės, Lipsko (15 km į šiaurės vakarus nuo Gardino – 
M. S.) rajonuose“. 322

Nuo Baranovičių iki nurodyto rajono ne mažiau nei 160–170 km. Apie kokią „smo-
giamosios grupuotės priedangą iš oro“ galėjo būti kalbama, jeigu tokiam atstumui nai-
kintuvas I-16 išeikvodavo tris ketvirtadalius degalų ir tai vien  nuskristi į patruliavi-
mo rajoną ir atgal? Be to, sprendžiant iš 43 NAD dokumentų, jokių „dviejų pulkų“ 
Baranovičiuose nebuvo, o tik vienas vienintelis 162 NAP, atskridęs ten birželio 22-osios 
ryte. Daugelio valandų vieno pulko patruliavimas ore virš Boldino kavalerijos mecha-
nizuotosios grupės buvo neįmanomas ir, kaip matyti iš turimos informacijos, net ne-
buvo bandyta tai daryti, o štai savo bombonešius lydėti į Suvalkų–Gardino rajoną teo-
riškai galėjo – „išako“ veikimo atstumas tai leido.

Sovietų kavalerijos ir 
tankų ataka.

lėktuvas i-16 aerodromo pakraštyje ir vokiečiai ant 
trofėjinio tanko t-26. 1941 m.
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„Įsakyme Nr. 02“ bombonešių aviacijai nurodyti labai ryžtingi veiksmai: „Padėti 
smogiamajai grupuotei  sunaikinti priešą, tam smogti priešo Suvalkų grupuotei Lipsko, 
Sapackinės, Gardino rajonuose... Visų aviacijos divizijų kovinės veiklos intensyvumas – 2 
išskridimai“. 322 Nepaisant pirmosios dienos didelių nuostolių, pajėgos dar buvo didžiu-
lės. Aštuoniuose fronto KOP bombonešių pulkuose, neskaičiuojant pirmojo ešelono 
sutriuškintų dalinių bei formuojamų 12 BAD pulkų, turėjo likti dar apie 240 lėktu-
vų. Net atsižvelgus į didelį skaičių sugedusių (sugadintų) mašinų, įsakymo nustatytas 
skraidymo intensyvumas turėjo virsti trimis šimtais kovinių lėktuvų išskridimų.

„Kovinis įsakymas Nr. 02“ buvo įvykdytas taip:

„Vakarų fronto KOP štabo „Operatyvinė suvestinė Nr. 04“
1. Vakarų fronto KOP 1941-06-23 tęsė kovas su artėjančiais priešo rezervais ir mo-

torizuotaisiais daliniais Gardino, Lipsko, Sapackinės rajonuose ir, naikindami priešo 
KOP, dengė Baranovičius, Minską.

2. 12 BAD 1941-06-2-iosios dieną skrido į fronto gilumą, kur  eskadrilės smogė su-
telktiems  priešo motorizuotiesiems mechanizuotiesiems daliniams.
 Devyni SB atakavo priešo motorizuotuosius mechanizuotuosius dalinius Gardino, 

Sapackinės, Kurjankos rajonuose. Numesta FAB-100 ir FAB-250.
 Šeši SB (dokumentuose įrašyta „5 SB“, tačiau, sprendžiant pagal numestų bombų 

skaičių, tai klaida – M. S.) atakavo mechanizuotuosius dalinius Lipsko rajone.  
Numesta 24 FAB-100 (ir, be to, labai kukli SB bombų įkrova buvo sumažinta iki 
400 kg – M. S.).

 Devyni  SB Michališkių aerodrome atakavo desantą (?). 
 43 BAP kovinių išskridimų neatliko. Divizija nuostolių nepatyrė.

3. 13 BAD bombardavo pėstininkų, artilerijos, mašinų  santalką.
 Šešiolika  SB iš 125 BAP  8.2, H=2600, bombardavo susitelkusius pėstininkus 

Sapackinės, Lipsko rajone. Numesta 96 FAB-100. Bombos pataikė į taikinį. Pulką ap-
šaudė zenitinė artilerija, o grįžtantį atakavo vienuolika  Me-109. Numušti 3 Me-109. 
Nuostoliai: 3 SB kartu su ekipažais sudegė. Vienas SB nutūpė Baranovičiuose, vie-
nas SB lėktuvas, valdomas lakūno Siniakovo, nutūpė fronto ruože kilus gaisrui.

 39 BAP (10 MAD 16–17 bombonešių, perskridusių birželio 22 dieną iš Pinsko į 
Bobruiską – M. S.) devyni  SB 8.54, H=4300, bombardavo susitelkusius pėstininkus 
ir autotransportą šiauriniame Sapackinės pakraštyje. Pastarasis dega trijose vieto-
se. Numesta 90 FAB-100 (jeigu tai ne klaida, būtų pirmųjų karo dienų SB panau-
dojimo rekordas – M. S.). Artėjančius ir besitraukiančius nuo taikinio apšaudė ze-
nitinė  artilerija. Virš taikinio patruliavo 3 lėktuvai, tipas nenustatytas.

4. 43 NAD dengė Baranovičius, Minską. Visą dieną 43 NAD kovojo oro mūšiuose 
virš Minsko. Naikintuvai ir zenitinė artilerija numušė 4 priešo lėktuvus...“ 323

Kaip matyti, net ataskaitoje 43 NAD naikintuvai nedengia bombonešių. Tvarkingai 
sudėję skaičius, taip pat privalome konstatuoti, kad įsakymas „du išskridimai per die-
ną“ neįvykdytas. Iš tikro nebuvo įvykdytas net „vienas išskridimas dviem lėktuvams“.  
Jeigu tikėsime „Operatyvine suvestine Nr. 04“, fronto bombonešių aviacija birželio 
23-iąją atliko tik 54 skrydžius. Tiesa, 12 BAD koviniame pranešime nurodyta, kad į 
kovą Michališkėse su neegzistuojančiu desantu išskrido ne 9, o 18 lėktuvų.

Būtina atkreipti dėmesį į 13 BAD situaciją. Kovos veiksmuose dalyvavo vos vienas 
pulkas iš penkių. Tai būtent tas pats 125 BAP, kuris išvakarėse birželio 22-ąją patyrė mi-
nimalių nuostolių (žr. 10 lentelę 383 p.).

Visi kiti, kaip galima spėti, vadovavosi ne koviniu įsakymu, o tiesiog negalėjo pa-
miršti vakarykštės dienos susitikimų su liuftvafės naikintojais. Tokiam neveiklumui 
kare apibūdinti yra atitinkamas pavadinimas, bet ne mums jį ištarti... 

Nė kiek ne geriau birželio 23-ioji prasidėjo ir 12-ojoje aviacijos divizijoje: 

„1941-06-23 6.10. Prie aparato pulkininkas Sviridovas (fronto KOP štabo operatyvi-
nio skyriaus viršininkas – M. S.). Praneškite, kur dabar daliniai, ką veikia, kodėl nevyk-
domas fronto vado „Kovinis įsakymas Nr. 02“. Kas atsitiko?

– Raportuoju (12 BAD štabo viršininkas pulkininkas Minkovas – M. S.) .
Pirma. Daliniai baigia perbazavimą. 128 BAP – Krulevščizna, 43 BAP – Sitca.
Antra. Iš Postavų praneša, kad dėl degalų stygiaus (neįskaitoma) vykdyti uždavinio ne-

skridome. Viskas.
– Pakartokite.
– Dėl degalų stygiaus prie taikinio ir atgal neskridome. Viskas.
– Kodėl nepranešėte anksčiau, o raportuojate tada, kai reikia vykdyti kovinį uždavinį?
– Dėl degalų trūkumo raportavau vakar 1941-06-22 23.45, HP 6454 pranešta, kad iki 

šiol 128 BAP neaprūpintas.

Kairėje: vokiečių kariuomenė keliasi per nemuną.  
1941 m. Dešinėje: vokiečių kariuomenė įžengia į 
gardiną. 1941 m.


