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„Birželio 23 d., apie 9 valandą, pulkas išvyksta į Vilnių. 1, 2, 3-iojo batalionų kovos rikiuo-
tėje prasideda laukinės lenktynės ir pulkas smarkiai ištįsta. 5-oji kuopa Onuškyje ir jo apylin-
kėse susiduria su priešo tankais, keletą pamuša, kiti pasitraukia. 2-asis batalionas buvo iš oro 
apšaudytas iš kulkosvaidžių bei bombarduotas, tačiau nenukentėjo. Prie Rūdiškių 1-asis bata-
lionas susidūrė su priešu, pamušė 2 tankus ir kovė šaulius. 3-iasis batalionas mūšyje Rūdiškių 
rajone (šis mūšis paminėtas ir Šiaurės vakarų fronto štabo operatyvinėje suvestinėje Nr. 5 
kaip 5-osios tankų divizijos veiksmai – M.S.)“ neteko dviejų Pz IV ir pamušė keletą priešo 
tankų. Tai buvo pirmieji pulko tankų nuostoliai (dar vienas patvirtinimas, kad, užimant 
„šiaurinį tiltą“ ir aerodromą, prie Alytaus mūšio nebūta – M.S.)“.  

Ir šį kartą jokių užuominų apie susidūrimus su tankais T-34 nėra. Pirmasis šio tipo tan-
kas minimas gerokai vėliau Minske ir, žinoma, apie tai rašoma pulko istorijoje: „Birželio 
29 d. apie 9.30 pulko štabas ir 2-asis batalionas įžengė į beveik visai sudegusį miestą... Mieste 
pulkas pamatė pirmąjį pamuštą T-34. Buvome dėl to nustebę, nes neįtarėme, kad esama tokio 
tipo tankų. Vėliau pulkas su šiais tankais susidurdavo dažniau, negu to būtų norėjęs.“ 

Birželio 24 d. pirmieji į Vilnių įžengė 7-osios tankų divizijos padaliniai. Divizijos prieš-
tankinio bataliono štabo pranešime šis įvykis – pirmosios „sąjunginės respublikos“ sostinės 
užėmimas – aprašytas visai kasdieniškai: „1-oji kuopa kartu su sustiprinta motociklininkų 
kuopa netikėtu smūgiu tarp 5 ir 6 valandos užėmė Vilnių. Taip pat užimtas vietos aerodromas 
su daugiau kaip 30 lėktuvų“. [369] 9.30 į miestą įžengė divizijos tankų pulko 1-asis bata-
lionas. 7-osios tankų dvizijos nuostoliai per dvi dienas (birželio 23-iąją ir 24-ąją) puolant 
nuo Alytaus iki Vilniaus: 1 žuvęs, 6 sužeisti motociklininkų bataliono žmonės, 5 žuvę, 26 
sužeisti žvalgybos bataliono žmonės, 5 žuvę, 15 sužeistų, 4 dingę be žinios tankų pulko 
žmonės. Kitų divizijos dalinių bei padalinių pranešimuose informacijos apie nuostolius 
nesama. [370]

Kur kas didesnių nuostolių priešas patyrė tik 5-ojo haubicų pulko KVŽ puslapiuose:
„18.00. Kaudamasis pulkas pasiekė miško laukymę prie Panerių stoties (t. y. nuo birželio 

22-osios vakaro įveikė daugiau kaip 75 km – M.S.), kur išsidėstė kovos rikiuote ir ėmė šaudyti 
tiesiuoju taikymu į prasiveržusius priešo tankus ir motorizuotuosius pėstininkus, kurių pajėgos 
buvo apie vieną tankų pulką su artilerija ir pėstininkais. Užsiėmęs persekiojimu priešas nespė-
jo iki galo išsiskleisti kovos rikiuote. Pulkas paleido uraganinę ugnį, dėl ko sunaikino apie du 
batalionus priešo tankų, 4 prieštankinių pabūklų baterijas, 4 minosvaidžių baterijas, 6 didelio 
kalibro kulkosvaidžius. Mūsų nuostoliai: sunaikinti 12 pabūklų su traktoriais.“ [371] 

5-osios tankų divizijos kovos veiksmų trumpa apžvalga, pateikta 1941 m. liepos 2 d. 
Šiaurės vakarų fronto šarvuočių bei tankų valdybos, atrodo taip:

„Nuo birželio 22 d. 4.15 iki 9 valandos dalinius ne kartą bombardavo priešo aviacija (uni-
versalus pasiteisinimas, iš pradžių – sovietų vadams, paskui ir sovietų „istorikams“ – M.S.) 
ir iki dienos pabaigos 5-ąją tankų diviziją apsupo priešas („apsupti“ galėjo tik 20-oji tan-
kų divizija, kurios karinis personalas tuo metu statinėse maudėsi ir mūšyje neprarado nė 
vieno tanko – M.S.). 1941-6-23 5-oji tankų divizija su tankų likučiais (38) ir haubicų arti-
lerijos pulku pasitraukė iš apsupimo ir susitelkė miškų rajone per 10–15 km į pietryčius nuo 
Vilniaus. 1941-6-24 Vilniaus rajone buvo priešo apsupta ir išsisklaidė. Likę kovotojai bei va-
dai tik 1941-6-26 pradėjo rastis Polocko rajone (už 200 km į šiaurės rytus nuo Vilniaus – 
M.S.) ir 1941-6-30 Pskovo rajone. Kovos mašinos visiškai sunaikintos ar paliktos priešo teri-
torijoje...“ [372]

1941 m. birželio 24 d. Vermachto tankai Gedimino gatvėje 
(dabar prospektas). Vermachto Pz 38 karo pradžioje sudarė 
apie ketvirtį visų vokiečių kariuomenės tankų. 

Vokiečių šarvuotoji technika Vilniaus Gedimino gatvėje.  



368 369

Mark Solonin. 1941-ųjų birželis. Galutinė diagnozė 3.2. SkyriuS. Vilnius

Tiesą sakant, šis pranešimas liudija tik, kad Šiaurės vakarų fronto štabas neturėjo 
informacijos apie divizijos likučių buvimo vietą (o tai, kad jos nebuvo, liudija apie galutinį 
divizijos suirimą). Sprendžiant iš patikimų duomenų trupinių, divizijos likučiai ritosi ne į 
šiaurės rytus (Polocko ir Pskovo kryptimi), o į pietryčius, Maladečinos, Vakarų fronto juos-
tos link. Jei tikėtume 5-ojo haubicų pulko kovos veiksmų žurnalu, birželio 25-osios vidur-
dienį išlikę pabūklai ir žmonės atsidūrė Smurgainyse (už 75 km į pietryčius nuo Vilniaus), 
paskui birželio 26 d. 18.00 pasitraukė į Maladečiną (40 km plentu nuo Smurgainių). 
Birželio 26 d. pulko likučiai (trys ugnies būriai su 5 haubicomis) pasiekė Berezinos upę prie 
Borisovo miesto – stulbinamas žygio su tokiais pabūklais, kuriuos traukė lėti vikšriniai vil-
kikai,  tempas, nes nuo Maladečinos iki Borisovo trumpiausiu keliu per Vileiką, Pleščeniną 
susidaro daugiau kaip 140 km. 

Armijos generolas S. Ivanovas (karo pradžioje – papulkininkis, Vakarų fronto 13-osios 
armijos štabo viršininko pavaduotojas) atsiminimuose rašo apie tai, kad armijos štabo po-
zicijose prie Maladečinos miesto 5-osios tankų divizijos vadas pulkininkas F. Fiodorovas 
su grupe tankų  ir šarvuotųjų automobilių pasirodė jau birželio 24-osios ankstų rytą. [373] 
Nuo Alytaus iki Maladečinos 170 km tiesia linija. Jei Fiodorovas galėjo atlikti tokį spartųjį 
žygį per vieną parą, tai reiškia, kad prie Vilniaus jo nebūta, savo diviziją paliko jau kažkur 
prie Alytaus. Pamanytum, kad atsiminimų autorius netiksliai prisimena ar iš tikrųjų va-
das traukėsi drauge su savo divizijos likučiais, o aprašytas susitikimas 13-osios armijos šta-
be prie Maladečinos įvyko birželio 25-ajai auštant, o ne birželio 24-ąją. Deja, birželio 24 d. 
13-osios armijos štabo koviniame įsakyme Nr. 1 paminėta 5-oji divizija (jai keliama kovinė 
užduotis). [374] Tad pagrįstai galima spėti, kad generolas Ivanovas neapsiriko ir iki birželio 
24-osios ryto 5-osios tankų divizijos vadas tikrai nubėgo iki Maladečinos.* 
*  Bėgo jis, aišku, ne vienas. Birželio 24 d. 10.00 Vakarų fronto štabo operatyvinėje suvestinėje skaitome: „Visas kelias nuo 

Vilniaus iki Maladečinos užkimštas besitraukiančių pėstininkų, artilerijos ir tankų padalinių.“

„Tai nepataisoma nelaimė, – graudinosi tankistas, – ir man teks atsakyti savo galva.“ Štai 
kaip S. Ivanovas aprašo pokalbį su Fiodorovu, bet taip prognozuodamas divizijos vadas 
radikaliai apsiriko. Bendrame dviejų frontų (Šiaurės vakarų ir Vakarų) katastrofos chao-
se „menkas epizodas“, kai sutriuškinta viena iš daugelio tankų divizijų, liko nepastebėtas. 
Oficialiai išformavus 5-ąją tankų diviziją (tai įvyko liepos 18 d.), Fiodorovas kurį laiką va-
dovavo kitiems junginiams, o paskui pateko į tolimą užnugarį (Uralo karinę apygardą), 
tapo Solikamsko karo mokyklos viršininku. 

Praėjus keleriems metams po 5-osios tankų divizijos sutriuškinimo, jos vado stebėtini 
žygdarbiai tapo žinomi. 1944 m. liepos 5 d. Uralo karinės apygardos vado pavaduotojo pa-
sirašytame teikime apdovanoti Tėvynės karo 1-ojo laipsnio ordinu, pranešama, kad drg. 
Fiodoras Fiodorovičius Fiodorovas „1941 m. birželio 26 d. mūšyje Vilniaus šiaurės vakarų 
pakraštyje pats iš savo vadovaujamo tanko sunaikino 6 priešo tankus. 1941-7-5, būdamas su-
žeistas mūšyje prie Sen. Krupkų (Baltarusijos SSR), nepasišalino iš mūšio lauko ir sužeistas 
toliau vadovavo divizijai. Per  Tėvynės karo pradžios 2 mėnesius spaudžiant pranašesnėms 
priešo pajėgoms, esant dideliems žmonių ir technikos nuostoliams, vadovaudamas tankų di-
vizijai, stabdė priešo puolimą, taip teikė galimybę Vakarų fronto vadovybei pasitelkti [rezer-
vus] ir sustabdyti priešą Smolensko ir Jelnios rajone.“ Štai, pasirodo, kas leido sustabdyti 
vokiečius prie Smolensko! Ne penkios antrojo strateginio ešelono armijos, o pirmosiomis 
karo dienomis ištirpusi Fiodorovo divizija…

Teisybės dėlei iškart pastebėsime, kad Fiodorovas valdinių neužmiršdavo. Štai 1942 m. 
spalio 6 d. jis pasirašė teikimą apdovanoti Sovietų Sąjungos didvyrio aukso žvaigžde bu-
vusios savo divizijos valdymo būrio tanko vadą. Pasirodo, „1941 m. birželio 25 d. būdamas 
5-osios tankų divizijos vadovybės tanko vadas, mūšyje prie Rūdiškių (20 km į pietvakarius 
nuo Vilniaus), drg. N. iš divizijos vado tanko sunaikino 12 priešo tankų. Toliau kaudamasis 
drg. N. tą pačią dieną sunaikino dar 3 priešo tankus ir 10 prieštankinių pabūklų. Narsus šau-
lys tankistas drg. N. visiškai sutrikdė puolantį priešo 19-osios tankų divizijos priešakinį būrį 
ir divizijos vadovybei sudarė visišką galimybę suorganizuoti Vilniaus miesto gynybą ir mūšyje 
valdyti diviziją. Dėl sumanių ir didvyriškų įgulos veiksmų priešas buvo didelių pajėgų sustab-
dytas 2 paroms. Dėl „Sovinformbiuro“ išleisto plakato visa SSRS žino apie drg. N. didvyrišką 
poelgį ir jo narsą pirmosiomis Tėvynės karo dienomis.“

Plakatas paminėtas, matyt, todėl, kad kitų dokumentinių įrodymų neatsirado. Tikiuosi, 
atidus skaitytojas jau prisiminė ir mūšio datą, ir priešo divizijos numerį, ir prie Vilniaus 2 
paroms sustabdytus vokiečių tankus. Pats dar pridursiu, kad 1941 m. birželio 30 d. (t. y. jau 
po įnirtingų kautynių Minsko prieigose) vokiečių 20-osios tankų divizijos negrįžtamieji 
nuostoliai buvo: 5 Pz IV, 7 Pz 38(t), 3 Pz I. [366]

Jei tokie dalykai buvo rašomi oficialiuose dokumentuose, tad ar reikia nustebti dėl to, 
kad Rusijoje XXI amžiaus pradžioje p. D. Jegorovas pateikia tokį „istorinį tyrimą“:

„Alytaus užėmimas fašistams anaiptol nebuvo „mažakraujis“, nesvarbu, kaip savo atsimini-
muose Hotas bemažintų. Vokiečiai laimėjo kautynes, bet savo tikruosius nuostolius kažkodėl 

1941 m. birželio 24 d. 
Vermachtas įžengia į 

Vilnių ties Aušros vartais. 
Nuotraukos dešinėje šarvuotis 

Pz. Funk. Spah. 204 (F) – 
trofėjinis prancūzų  

Panhard 178.
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nutylėjo. Birželio 23 d. „Centro“ armijų grupės štabas jokių duomenų apie 3-iosios tankų di-
vizijos nuostolius negavo. Kodėl Hotas atsiminimuose ir jo štabas – pranešimuose – nutylėjo 
birželio 23 d. nuostolius, štai koks klausimas. Vienintelis dalykas, kaip galima spėti, kad tai 
buvo „Pyro“ pergalė. Pusė šimto sovietų divizijos turėtų T-34 niekaip negalėjo „nesugadinti 
šventės“ prie lengvų pergalių pripratusiems Vermachto tankistams, bet Hotas jų prie Alytaus 
tarsi nepamatė. Rotmistrovo žinios (teisingiau sakant, SSRS paskelbti atsiminimai – M.S.) 
apie pamuštus ir sudegintus tik birželio 22 d. 170 priešo tankų ir šarvuotųjų transporterių is-
torikai draugiškai palaikė dešimkartiniu padidinimu. O kodėl būtinai dešimtkartiniu, o ne 
dukartiniu ar triskartiniu? Koks gi iš tiesų čia reikalas? Ar mums per mažai teko pažemini-
mų per tą baisų birželį? Kam aš visa tai kalbu? Kad sukelčiau skaitytojui mintį: mus apmul-
kino, mus apmovė „nuo galvos iki kojų“. JŲ nuostoliai mūšyje prie Alytaus NEGALĖJO būti 
tik 11 mašinų...“ 

Už Nemuno

Vermachto 39-ojo tankų korpuso žygiui Vilniaus link trukdė prasti keliai ir 5-oji tankų 
divizija. Kad ir kaip ribotas buvo tas priešinimasis, jis vis tiek šiek tiek lėtino žygio tempą 
(vis dėlto birželio 23-iosios vakarą vokiečiams Vilniaus nepavyko paimti, o telkti prie miesto 
7-osios ir 20-osios tankų divizijų atsilikusius padalinius teko visą birželio 24-ąją). 57-ojo 
tankų korpuso 12-osios tankų divizijos reikmėms atiteko Merkinės, Varėnos, Eišiškių plen-
tas ir iš esmės nebuvo ginkluoto priešo. 

Tiesa, teoriškai Varėnoje dislokuota 184-oji šaulių divizija ir VVR (vyriausiosios vadovy-
bės rezervo) 429-asis haubicų pulkas, bet iš tiesų divizija, suformuota iš buvusios Lietuvos 
kariuomenės kariškių, iš dalies išbėgiojo, kai kurie kariai su ginklais rankose perėjo vo-
kiečių pusėn, tad visus likusius Šiaurės vakarų fronto vadovybė skubiai atitraukė į rytus. 

O artilerijos pulkas (tai mažiausiai 36 haubicos (152 mm kalibro) išnyko „anglišku stiliu-
mi“, neatsisveikinęs – nei sovietų, nei vokiečių dokumentuose nėra nė žodžio apie jo daly-
vavimą kovos veiksmuose. Tad birželio 23-iąją, dienos pabaigoje, vokiečių tankai pasiekė 
Vilniaus, Lydos kelią Varanavo (Voronovo) rajone, o dar po dienos 12-osios tankų divizijos 
priešakinė grupė jau buvo Alšėnuose (per 45 km ryčiau Varanavo).

Netikėta ir greita sėkmė vėl atgaivino senus ginčus apie 3-iosios tankų grupės puoli-
mo gylį bei kryptį: „Aptardama „Barbarosos“ planą „Centro“ armijų grupės ir 3-iosios tan-
kų grupės vadovybė skirtingai žvelgė į tolesnę operacijos eigą forsavus Nemuną. 3-ioji tan-
kų grupė ketino iškart veržtis prie Dauguvos, neįsipainioti į antraeilių užduočių vykdymą... 
Birželio 24 d. pasiekusi Vilnių 3-iosios tankų grupės vadovybė, toliau laikydamasi nuomonės, 
kad priešo daliniai atsitraukė į rytus ir juos būtina persekioti iki pačios Dauguvos, pamėgino 
per „Centro“ armijų grupės ryšių karininką pranešti savo požiūrį armijų grupės vadovybei. 
Armijų grupės vadovybė nepakeitė savo nurodymo dėl pasistūmėjimo su užduotimi  3-iajai 
tankų grupei  užimti kalvas Minsko rajone.“ [353]

Įsakymus tenka vykdyti ir 3-iosios tankų grupės motorizuotieji junginiai pradėjo sukti į 
pietryčius pulti Minsko išilgai Alšėnų, Voložino ir Smurgainių kelių. Iki birželio 25-osios 
ryto 3-iosios tankų grupės pirmasis ešelonas iš esmės jau paliko Lietuvos teritoriją ir puolė 

toliau atsidurdamas giliame Vakarų fron-
to kariuomenės užnugaryje. O vokiečių 
puolimo nusiaubtos Šiaurės vakarų fron-
to pietinio sparno divizijos vis dar ritosi 
į rytus pasklisdamos mažomis ir sparčiai 
nykstančiomis skeveldromis. 

Birželio 24 d. Šiaurės vakarų fronto šta-
bas atsitraukė į Daugpilį (155 km į šiau-
rės rytus nuo Vilniaus), prieš tai išsiuntė 
11-ajai armijai įsakymą atitraukti kariuo-
menės likučius  prie Kėdainių, Švenčionių 
linijos (per 35–70 km į šiaurę nuo Kauno, 
Vilniaus linijos). Fronto aviacijai įsa-
kyta „sugriauti visus karinius objektus 

Priešakinių Vermachto 
dalinių kariai Kauno 

gatvėse. 

1941 m. vasara. Vermachto 
kariai centrinėje Kauno dalyje. 
Netoliese matomas soboras.  


