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Mark Solonin. 1941-ųjų birželis. Galutinė diagnozė

Pirmoji Alytų pasiekė vokiečių 20-oji tankų divizija*, kuri be mūšio persikėlė per Nemuną
nesusprogdintu šiauriniu tiltu ir pro dingusius sovietų tankus pasuko į šiaurės vakarus nuo
miesto esantį karinį aerodromą. Garsiojoje atsiminimų knygoje O. Kariusas (tuo metu –
20-osios tankų divizijos tankistas) rašo: „Mes be kliūčių pasiekėme pirmąjį savo tos dienos
žygio tikslą – Alytaus aerodromą. Laimingi nusimetėme apdulkėjusias uniformas ir džiaugėmės, kad pagaliau radome vandens, galėjome deramai nusiprausti. „Visai neprasta čia kariauti,“ – šyptelėjęs pasakė mūsų tanko vadas puskarininkis Deleris, kelintąsyk ištraukdamas
galvą iš vandens sklidinos rėčkos“.
Beveik tokiais pačiais žodžiais Alytaus paėmimas aprašytas ir 26-osios tankų divizijos
21-ojo tankų pulko „Kovos kelio istorijoje“.
„Dėl mirtino greičio ir pelkėtos vietovės pirmosios karo dienos antrojoje pusėje tik silpni
1-ojo ir 2-ojo bataliono daliniai pasiekė Alytų. Pavyko sutrukdyti pakilti keletui rusų lėktuvų, be to, įvyko susišaudymas ir prie aerodromo bei miško laukymėje. Oro žvalgyba aptiko
miške keletą didelių tankų (tikriausiai tai 5-osios tankų divizijos T-34 – M.S.), tačiau jie taip
ir nepasirodė. Naktį pulkas kartu su divizijos motociklininkų batalionu saugojo kalvas prie
Alytaus placdarmo. Naktį po miestą klaidžiojo vienas rusų tankas, o šiaip visur buvo ramu...“
Į vokiečių veiksmus užimant aerodromą galima pažvelgti ir iš kitos fronto pusės.
Papulkininkio Morozovo, 86-osios aviacijos bazės (kaip tik ji prižiūrėjo Alytaus aerodromą) vado, ataskaitoje skaitome: „Maždaug tarp 1941-6-22 14 ir 16 valandos iš vadavietės
buvo stebima Alytaus kryptimi judanti tankų kolona. Manydami, kad tai savų tankų kolona,
toliau rengėmės ginti aerodromą. Tiltas per Nemuno upę nebuvo susprogdintas ir priešo tankai, be kliūčių pervažiavę tiltu, įriedėjo į motorizuotojo šaulių pulko miestelį, į aviacijos bazės ir aerodromo kairiojo sparno užnugarį. Ryšio su daliniais nebuvo. Birželio 22 d. 3.30 (taip
tekste, matyt, turėta galvoje 15.30), iš statybos bataliono Nr. 181 kovotojų, bėgančių nuo kulkosvaidžių ugnies, taip pat iš bazės seržanto Belousovo gavęs pranešimą, kad priešo tankai
pasirodė motorizuotojo šaulių pulko miestelyje, nedelsdami pradėjome evakuotis... Bazė susitelkė Kaune 1941-6-22 19.00.“ Birželio 28 d. po keleto „evakavimų“ rikiuotėje liko 66 žmonės karinio personalo. Žuvusių – 1, sužeistų – 3, dingo be žinios – 242. [363]
Iš kurgi atsirado reikalas palaidoti 18 vokiečių karių? Suprantama, ne visi ir ne iš karto
ėmė „persibazuoti“, kai kas dar ir šaudė. Buvo 5-osios tankų divizijos motociklininkų pulkas. Neverta pamiršti ir tai, kad, jei tikėtume Šiaurės vakarų fronto štabo operatyvinėmis
suvestinėmis, birželio 22-osios vakarą Alytų pasiekė ištisa šaulių divizija (126-oji) ir ne
šiaip pasiekė, o „gynė prietilčio placdarmą“. Pagaliau buvo jau minėtas toli miške paslėptas
5-asis artilerijos pulkas su 24 haubicomis. Pulkas, jei tikėtume KVŽ, aktyviai ir daug šaudė:
„1941 m. birželio 22 d.
5.20. 1, 2, 3, 4, 5, 6-osios baterijos ugnies būriai ir valdymo būriai užėmė ugnies pozicijas
miško vakarinėje laukymėje per 1,5 km ryčiau Švabiškių, o 16.00 pradėjo šaudyti į Alytaus
* 3-iosios tankų grupės KVŽ įrašas apie tai, kad Alytų pirmoji pasiekė 7-oji tankų divizija, prieštarauja visiems kitiems žinomiems šaltiniams.
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Karo pradžioje į
nelaisvę pakliuvusi
sovietų tanko įgula.

mieste, jo pakraščiuose, Nemuno krantuose esančias priešo motorizuotuosius bei mechanizuotuosius ir pėstininkų sangrūdas bei į pietinį tiltą per Nemuną, dėl ko buvo pristabdytas
priešo motorizuotųjų bei mechanizuotųjų dalinių judėjimas. Priešas ėmė blaškytis ir patyrė
didelių nuostolių.“
Kai 5-osios tankų divizijos „šiaurinė grupė“ nuo Muiželėnų nusirito į rytus, potencialūs
mūšio dalyviai liko tik divizijos artilerijos pulkas ir grupė tankų (grupės sudėties ir dydžio
kol kas nustatyti nepavyksta), susitelkę prie „pietinio“ Nemuno tilto. Būtent ten ir prasidėjo
svarbiausi dienos įvykiai.
Nors atsilikusi žygiuodama 7-oji tankų divizija pasiekė Kaniūkų tiltą ne anksčiau kaip
17–18 val. (t. y. per 12–14 valandų po karo pradžios ir praėjus 3–4 valandoms, kai 20-osios
tankų divizijos padaliniai užėmė miestą bei šiaurinį tiltą), šis tiltas nebuvo susprogdintas.
Vienas iš galimų paaiškinimų pateiktas Jegelevičiaus straipsnyje: „Vietos gyventojai pasakojo, kad Kaniūkų tiltą nuo sugriovimo išgelbėjo jaunas vaikinas, antisovietinio pogrindžio dalyvis. Sovietų tankams pasitraukus į rytinį krantą, jis nedideliuose paplentės krūmuose pastebėjo tilto link nutiestus laidus (tuo metu tarp upės ir plento stovėjo 3 sodybos, tad vaikščioti
po tą vietą atrodė santykinai nepavojinga). Per vokiečių aviacijos antskrydžių prieš Alytų,
kai tapo aišku, kad iš tikrųjų prasidėjo karas, jis nukirpo ir nuvilko į šalį keletą metrų laidų.“
[348] Atvilkti atgal „keletą metrų laidų“ nebuvo kam (čia dar reikia prisiminti „tiltų griovimo planą“, kurį birželio 18 d. įsakyta parengti iki birželio 21 d. patvirtinti).
Ilga vokiečių tankų „plieninė juosta“ nušliaužė į viršų aukšto rytinio kranto šlaitu ir pateko į pasaloje pasislėpusių tankų ir artilerijos pulko apšaudymą. Tolesnę įvykių eigą logiškai
ir suprantamai rekonstruoti nepavyktų. Tikriausiai vienintelis nekeliantis abejonių faktas
yra tai, kad mūšio vietoje liko pamuštų ir sudegusių tankų. Tuzinas vokiečių ir 2–3 kartus
daugiau sovietų tankų. Žinomame (paskelbtas dar 1988 m. leidinyje „Vojenno-istoričeskij
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žurnal“ („Karo istorijos žurnalas“) ir cituotas šimtų autorių) 3-iosios tankų grupės štabo
pranešime sakoma, kad 7-oji tankų divizija įnirtingame mūšyje prie Alytaus neteko 11 tankų, iš jų 4 „sunkiųjų“ (t. y. Pz IV). Trečiąją karo dieną per Kaniūkų tiltą į rytus nuvažiavo
Vermachto karinės žvalgybos padalinys su vertėju, buvusiu Lietuvos žvalgybos karininku
B. Aušrotu, kuris rašo: „Pervažiavus tiltą per Nemuną, mums teko įveikti stačią, 100 metrų
ar dar didesnio ilgio įkalnę. Pasiekę tos aukštumos plokščią viršūnę, pamatėme tikras tankų kapines. Man pavyko suskaičiuoti apie trisdešimt sovietų T-34 ar panašaus tipo tankų.
Vokiečių tankų ten buvo bene dvylika... Sunku paaiškinti, kodėl bolševikų tankų pajėgos čia
pralaimėjo... Aš nepastebėjau [vokiečių] aviacijos, kuri būtų pagelbėjusi saviems daliniams,
veikimo pėdsakų. Mūšio lauke nebuvo gilių duobių, kurios lieka sprogus bomboms.“ [348]
152 mm haubicų sviediniai taip pat galėjo palikti visai pastebimų duobių (sviedinio svoris 40 kg, o pačios masiškiausios vokiečių aviacinės bombos – 50 kg), bet jų nematyti: nei
Aušroto atsiminimuose, nei išlikusiose mūšio lauko prie Kaniūkų tilto fotografijose. Ir tai
taip pat „sunku paaiškinti“, atsižvelgiant į tai, kad 5-ojo haubicų pulko KVŽ rašoma, jog
šaudyta pragariškai.
„17.00. Naikinti prasiveržusiems tankams į divizijos gynybos ir savų tankų kontratakos
paramos rajoną pulko vado majoro Komarovo įsakymu 2-oji baterija – baterijos vadas leitenantas Fominas – išsidėstė kovos rikiuote Kaniūkų rajone, iš kur griovė Alytaus miesto
pietinį tiltą ir tiesiuoju taikymu šaudė į rytiniame (taip tekste – M.S.) krante išdėstytus priešo ugnies taškus ir sunaikino vieną priešo pabūklą. Kitų nuostolių dėl dūmų ir ugnies nustatyti nebuvo galimybės. Priešo pajėgos šiame mūšyje ne visai nustatytos, bet pastebėta, kad per
Alytaus miesto pietinį tiltą keliasi apie 60 tankų. 1, 2, 3, 4, 5, 6-osios baterijų vadai užėmė stebėjimo punktą rytiniame Nemuno krante ir rėmė 9-ojo bei 10-ojo tankų pulkų kontrataką iš
pridengtų ugniaviečių*. Šią užduotį baterijų vadai atliko puikiai.“ [364]
Vokiečių artilerijos dalyvavimas mūšyje prie Alytaus aprašytas šykščiai ir be puikavimosi:
„78-asis artilerijos pulkas
1941-06-23 01.00 rytinis pranešimas
...Puolant Alytaus kryptimi artilerija, greit pastūmėdama priekin atskirus pabūklus, slopina priešo veiksmus... Paskui 1-asis ir 2-asis divizionai buvo perduoti tankų pulkui puolimui
turint tikslą praplėsti dešinįjį (t. y. pietinį – M.S) placdarmą. Vykstant šios dienos mūšiams,
pulko padaliniai sunaikino arba pamušė 12 priešo tankų.
Nuostoliai: 1 sužeistas, 2 žuvo, dingusiųjų be žinios nėra.
42-asis prieštankinis batalionas
Diviziono vadavietė, 1941-06-23 01.00
... Prieštankinio diviziono 1-oji kuopa (12 pabūklų, greičiausiai tai buvo 37 mm „tarškynės“, bet neatmestina, jog turėta ir keletas 50 mm patrankų – M.S.) buvo pavaldi 25-ajam
tankų pulkui ir antroje dienos pusėje pamušė 17 tankų ryčiau Alytaus. Diviziono 2-oji kuopa
* Perteikiant nespecialistui suprantama kalba, ši frazė reiškia štai ką: pabūklai riogsojo per 7–8 km nuo mūšio lauko ir
pabūklų tarnybos to lauko nematė. Baterijų vadai buvo visai arti mūšio lauko ir telefonu ar racija koregavo šaudymą.
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dalyvavo Boineburgo grupės mūšiuose iki Kalvarijos ir paskui Rotenburgo grupėje (t. y. kartu su tankų pulku – M.S.) iki Alytaus, o 1-asis būrys pusės valandos mūšyje atakavo gerokai
pajėgesnį rusų padalinį, atmušė iš priešo 6 mašinas ir paėmė 9 belaisvius.
Nuostoliai: leitenantas Flonigas (neįskaitoma), 2 puskarininkiai sužeisti.“ [365]
Žinoma, koviniuose pranešimuose pateikti praėjusios dienos nuostolių skaičiai paprastai
negalutiniai (informacija neišvengiamai vėluoja). Tikslesnėmis reikia pripažinti žinias apie
kariškių palaidojimus. Maždaug per 1 km ryčiau Kaniūkų tilto palaidoti 23 Vermachto kariškiai: 4 iš 7-osios tankų divizijos žvalgybos bataliono, 1 pionierius ir 18 iš divizijos 25-ojo
tankų pulko. [348] Tokie karinio personalo nuostoliai, praradus 11 tankų, anaiptol neatrodo „sumažinti“, greičiau – atvirkščiai: į bendrą sąrašą buvo tikriausiai įtrauktos pamuštos
ir laikinai sugadintos mašinos, įskaitant ir išėjusias iš rikiuotės dėl techninių priežasčių (tai
čekiškiems tankams sunkiomis kelio sąlygomis buvo gana dažnas reiškinys).
Dar vienas, nors ir netiesioginis, būdas įvertinti pranešimo apie 11 tankų netektį
teisingumą yra išanalizuoti 7-osios tankų divizijos pirmojo karo mėnesio nuostolių
dinamiką ir chronologiją. Liepos 7 d. 3-iosios tankų grupės štabo pranešime pateikti 7-osios
tankų divizijos negrįžtamieji nuostoliai iki birželio 30 d. (t. y. jau pasibaigus kautynėms dėl
Minsko) iš viso tėra 25 tankai (iš jų 4 Pz IV, t. y. tenka manyti, kad arba divizija neprarado
birželio 23–30 d. mūšiuose nė vieno „ketvertuko“, arba pranešime apie nuostolius prie
Alytaus įskaičiuoti ir sugadinti, remontuotini tankai). [366]
Po trijų savaičių, iki liepos 21 d., divizijos tankų negrįžtamųjų nuostolių susidarė (neįskaitant „dvejetukų“, 46 vienetai, iš jų 5 Pz IV. [367] Vidutiniškai Vermachto 7-oji tankų
divizija per pirmąjį karo mėnesį negrįžtamai netekdavo 1–2 tankų per dieną, taigi darosi
aišku, kodėl „kautynės prie Alytaus“ pateko į tankų grupės suvestinę ir apie jas pranešta net
„Centro“ armijų grupės štabui.
Sovietų tankų nuostoliai prie Alytaus 3-iosios tankų grupės KVŽ įvertinti 70 vienetų, bet
tas skaičius išbrauktas ir kitoje frazėje padidintas iki 80. [353] Štai tik kur ir kaip buvo prarasti šie tankai ir ar tikrai visai prarasti? Aušrotas savo atsiminimuose rašo apie 30 sovietų

Vokiečiai keliasi per
Nemuną ties Vilkija.
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tankų, sustingusių prie Kaniūkų tilto. Taip, žmogui gali sušlubuoti atmintis, bet ir žiniose
apie kariškių palaidojimus pateiktas skaičius netiesiogiai patvirtina: vietovėje, maždaug nutolusioje per 1 km nuo kranto, palaidoti 39 raudonarmiečiai. Šiuo atveju reikia nepamiršti, kad, pagal vietos gyventojų, kurie dalyvavo laidojant sovietų karius, pasakojimus, iš kai
kurių sudegusių tankų ištraukti tik suanglėję palaikai ir jie buvo laidojami tiesiog greta tankų, o šie bevardžiai kapai vėliau, sudarant kariškių palaidojimų sąrašą, neįskaičiuoti. [348]
Bet kokiu atveju pastebimas tam tikras panašumas liūdnoje tankų ir tankistų netekčių
proporcijoje (11 ir 18 vokiečių ir 30 bei daugiau kaip 39 sovietų pusėje).
Su kai kuriais „pritempimais“ galima daryti prielaidą, kad mūšyje prie Kaniūkų prarasta ne 30 sovietų tankų, o 35, 40, 45 sovietų tankai. Kurgi dingo kiti? Muiželėnų rajone
riogsojo apdegę vokiečių aviacijos smūgio kliudytų 4–5 tankų korpusai. Bet iki 80 vienetų
vis tiek labai toli. Pats paprasčiausias ir tikroviškiausias, mano nuomone, spėjimas būtų tas,
kad Alytaus ir jo apylinkių rajone vokiečiai iš tikrųjų aptiko 80 sovietų tankų ir ramia sąžine pridėjo prie pamuštų mūšyje ir paliktus be kautynių tankus. Be to, argi priešo paliktas
tankas nėra teisėtas trofėjus?
Ar 5-osios tankų divizijos pagrindinė smogiamoji jėga, 50 tankų T-34, buvo panaudota? Pagrindas atsakyti į šį klausimą neigiamai gali būti ne tik mūšio galutinis rezultatas
(sunku įsivaizduoti situaciją, kad T-34, susidūrus su lengvaisiais „čekais“, viskas galėjo taip
baigtis), bet ir tai, kad Vermachto dokumentuose nėra užsimenama apie naujo, nežinomo
tipo sovietų tankus. Nei 3-iosios tankų grupės KVŽ, nei 7-osios tankų divizijos ir jos padalinių (įskaitant, kas labai būdinga, prieštankinio bataliono pranešimus!) dokumentuose
nė žodžio nėra apie mūšio lauke pasirodžiusius nežinomus priešo tankus. Žinomose prie
Kaniūkų tilto pamuštų tankų fotografijose T-34 nematyti.
O dėl anksčiau cituotų Aušroto atsiminimų („apie 30 sovietų T-34 ar panašaus tipo tankų“), tai greičiausiai T-34 jis palaikė iš išorės labai panašaus tipo tankus, būtent BT-7 (5-oji
tankų divizija jų turėjo daugiausia). Tai, kas iškart labiausiai krinta į akis pašaliniam stebėtojui, – labai į priekį nustumtas bokštelis, dideli „per visus vikšrus“ ratai, nuožulnūs korpuso lakštai, kūgio formos bokštelis, – tuo šie tankai itin panašūs, taigi, norint atskirti BT-7
nuo T-34, reikia gerai įsižiūrėti, be to, ir žinoti, į ką žiūrėti. Nepamirškime ir tai, kad trečiąją karo dieną Aušrotas apie T-34 išorę nusimanė kur kas prasčiau, negu bet kuris dabartinis
moksleivis, šį tanką daugelį kartų matęs tai kine, tai atvaizduotą knygose ir t.t. ...
Kaip ten būtų, bet netgi netekus 80 tankų, 5-ajai tankų divizijai turėjo likti dar apie 170
šių kovos mašinų. Tai didesnis skaičius, negu jų buvo bet kurioje Vermachto 3-iosios tankų
grupės divizijoje, be to (turėdama keliasdešimt T-34), buvo apskritai gerokai pranašesnė ir
tankų kokybe. Tačiau taip sėkmingai pradėtas 5-osios tankų divizijos kovos kelias „didžiojo
išvaduojamojo žygio“ dienomis, susidūrus su vokiečių tankais prie Alytaus, baigėsi. Tiesa,
divizija dar formaliai figūravo kovinės sudėties sąrašuose, bet jau nebuvo organizuotas ir
pajėgus kovoti junginys. Šiaurės vakarų fronto kovos veiksmų žurnale apie tai parašyta
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visai atvirai: „Ne kartą bombarduoti iš oro
5-osios tankų divizijos daliniai stojo į mūšį
[prieš] motorizuotuosius ir mechanizuotuosius priešo dalinius, pralaimėję pradėjo
neorganizuotai trauktis iš Alytaus rajono
Kauno ir Vilniaus kryptimi.“ [368]
Nuo Alytaus Vilniaus link vokiečių
tankų divizijos žygiavo dviem kryptimis:
20-oji tankų divizija traukė lauko keliais
per Onuškį, Rūdiškes, iš šiaurės vakarų
aplenkdama neišvažiuojamą miško masyvą (Rūdninkų girią), nusidriekusį pie1941 m. birželio pabaiga. Vilniaus apylinkėse prie tilto per
čiau Vilniaus, o 7-oji tankų divizija – tieVokės upę pamuštas sovietų tankas.
siai į rytus, per Daugus, Valkininkus, per
miško masyvą pasiekdama vadinamąjį
„Pilsudskio traktą“ (Gardino, Eišiškių, Vilniaus kelią). Birželio 23-iosios vakarop abi divizijos, nužygiavusios apie 70–80 km, pasiekė Vilniaus priemiesčius, o tai aiškiai liudija, kad
nebūta organizuoto priešinimosi. Tuo metu, kiek galima spręsti iš 3-iosios tankų grupės
KVŽ, ir viename, ir kitame maršrute vyko susirėmimų su 5-osios tankų divizijos likučiais:
„Birželio 23 d., 09.00.
39-ojo tankų korpuso 7-oji tankų divizija iš placdarmo prie Alytaus, kur dar vis vyksta pavieniai susišaudymai, puola Valkininkų, „Pilsudskio trakto“ kryptimi. Užėmus tiltą
prie Alytaus ir 20-ąją tankų diviziją aprūpinus degalais, ji taip pat turi žygiuoti Butrimonių
kryptimi.
12.40.
7-oji tankų divizija prie Valkininkų vėl susiduria su atskirais priešo tankais ir po trumpo mūšio toliau žygiuoja į rytus, iki „Pilsudskio trakto“, ketindama išilgai šio kelio traukti į
Vilnių.
18.30.
7-oji tankų divizija kaunasi su priešu į pietvakarius nuo Vilniaus. Įžengti į miestą šį vakarą jau nepavyks.
Birželio 24 d., 07.50.
7-oji tankų divizija 1941-06-23 vakare sėkmingai kovėsi į šiaurės vakarus nuo Vilniaus ir
įžengė į miestą, kuris tuo metu priešo jau buvo paliktas... 20-osios divizijos Rūdiškių, Vilniaus
kryptimi judėjimo maršrute visiškai sutrikęs priešas paliko daug lėktuvų ir pabūklų. 6-23
vakare 20-oji tankų divizija, pasistūmėjusi iki Rūdiškių (į šiaurės vakarus nuo Vilniaus),
birželio 24 d. žygiuoja per Trakus, pietinį Vilniaus pakraštį, Ašmenos kryptimi...“ [353]
20-osios tankų divizijos 21-ojo tankų pulko „Kovos veiksmų istorijoje“ žygis į Vilnių aprašytas taip:
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1941 m. birželio 24 d. Vermachto tankai Gedimino gatvėje
(dabar prospektas). Vermachto Pz 38 karo pradžioje sudarė
apie ketvirtį visų vokiečių kariuomenės tankų.

„Birželio 23 d., apie 9 valandą, pulkas išvyksta į Vilnių. 1, 2, 3-iojo batalionų kovos rikiuotėje prasideda laukinės lenktynės ir pulkas smarkiai ištįsta. 5-oji kuopa Onuškyje ir jo apylinkėse 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 batalionas 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 tankas 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 prieštankinio 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 batalionas. 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]
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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 nespėjo 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 (universalus 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 tankų 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 artilerijos 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 vadai 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 teritorijoje...“ [372]
Vokiečių šarvuotoji technika Vilniaus Gedimino gatvėje.
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1941 m. birželio 24 d.
Vermachtas įžengia į
Vilnių ties Aušros vartais.
Nuotraukos dešinėje šarvuotis
Pz. Funk. Spah. 204 (F) –
trofėjinis prancūzų
Panhard 178.

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 juostos link. Jei tikėtume 5-ojo haubicų pulko kovos veiksmų žurnalu, birželio 25-osios vidurdienį 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 vilkikai, 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 pozicijose 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 vadas traukėsi drauge su savo divizijos likučiais, o aprašytas susitikimas 13-osios armijos štabe 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.“
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„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 chaose „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 vadovavo 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 pasirašytame 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 sužeistas 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 divizijai, stabdė priešo puolimą, taip teikė galimybę Vakarų fronto vadovybei pasitelkti [rezervus] 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 buvusios 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 šaulys 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 sustabdytas 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 atsiminimuose Hotas bemažintų. Vokiečiai laimėjo kautynes, bet savo tikruosius nuostolius kažkodėl
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Priešakinių Vermachto
dalinių kariai Kauno
gatvėse.

nutylėjo. Birželio 23 d. „Centro“ armijų grupės štabas jokių duomenų apie 3-iosios tankų divizijos 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 istorikai draugiškai palaikė dešimkartiniu padidinimu. O kodėl būtinai dešimtkartiniu, o ne
dukartiniu ar triskartiniu? Koks gi iš tiesų čia reikalas? Ar mums per mažai teko pažeminimų per tą baisų birželį? Kam aš visa tai kalbu? Kad sukelčiau skaitytojui mintį: mus apmulkino, 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 plentas ir iš esmės nebuvo ginkluoto priešo.
Tiesa, teoriškai Varėnoje dislokuota 184-oji šaulių divizija ir VVR (vyriausiosios vadovybės 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 vokiečių pusėn, tad visus likusius Šiaurės vakarų fronto vadovybė skubiai atitraukė į rytus.
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O artilerijos pulkas (tai mažiausiai 36 haubicos (152 mm kalibro) išnyko „anglišku stiliumi“, neatsisveikinęs – nei sovietų, nei vokiečių dokumentuose nėra nė žodžio apie jo dalyvavimą 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 puolimo gylį bei kryptį: „Aptardama „Barbarosos“ planą „Centro“ armijų grupės ir 3-iosios tankų grupės vadovybė skirtingai žvelgė į tolesnę operacijos eigą forsavus Nemuną. 3-ioji tankų 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 fronto kariuomenės užnugaryje. O vokiečių
puolimo nusiaubtos Šiaurės vakarų fronto pietinio sparno divizijos vis dar ritosi
į rytus pasklisdamos mažomis ir sparčiai
nykstančiomis skeveldromis.
Birželio 24 d. Šiaurės vakarų fronto štabas atsitraukė į Daugpilį (155 km į šiaurės rytus nuo Vilniaus), prieš tai išsiuntė
11-ajai armijai įsakymą atitraukti kariuomenės likučius prie Kėdainių, Švenčionių
linijos (per 35–70 km į šiaurę nuo Kauno,
Vilniaus linijos). Fronto aviacijai įsakyta „sugriauti visus karinius objektus

1941 m. vasara. Vermachto
kariai centrinėje Kauno dalyje.
Netoliese matomas soboras.
371

Mark Solonin. 1941-ųjų birželis. Galutinė diagnozė

3.3. SKYRIUS
Brestas

Lietuvos gyventojos skaito okupacinės vokiečių valdžios atsišaukimą.

Kionigsberge, Dancige ir Mėmelyje bei tiltus per Nemuną.“ [375] Įvykdyti šiuos įsakymus (ir
net transliuoti juos žemesniesiems štabams) jau nebuvo kam. Birželio 26 d. 20.35 Šiaurės
vakarų fronto vadovybė pranešė į Maskvą: „5-oji, 33-ioji, 188-oji, 128-oji šaulių divizijos nežinia kur yra ir nežinia kokios būklės. Daug atsilikusiųjų ir pabėgusiųjų, sulaikomų Daugpilio
ruože. Daug išmestų ginklų. 11-oji armija nėra organizuotas kovai pasirengęs junginys.“ [376]
O prieš 16 valandų (16.25) generalinis štabas gavo visų trijų Šiaurės vakarų fronto
karo tarybos narių pasirašytą tokio turinio šifrogramą: „SSRS gynybos liaudies komisarui.
Sprendžiant iš virtinės aiškių faktų, 11-osios armijos štabas pateko į nelaisvę arba nelaisvėje
yra (taip tekste – M.S.) šifruoti dokumentai. Dvi dienas iš 11-osios armijos štabo gaunama
sufabrikuotų šifruotų telegramų. Ne kartą mano siųsta žvalgyba (23, 24, 25) negalėjo susisiekti su 11-osios armijos štabu...“ [377] Po keleto dienų 11-osios armijos štabas buvo aptiktas. Jis nebuvo nelaisvėje, tiesiog jo pranešimai taip smarkiai skyrėsi nuo tų, kurių tikėjosi
fronto štabas (nekalbant jau apie prieškarinius gynybos operacijų Pabaltijyje planus), kad
buvo palaikyti vokiečių sukurptais falsifikatais...
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Kai tik užsimenama apie pradinį karo laiko tarpą, sovietiniam ar dabartinės Rusijos skaitytojui atmintyje pirmiausia iškyla žodžiai „Brestas“, „Bresto tvirtovė“. Tad ir mes nepažeisime tos tvirtos tradicijos, Vakarų fronto kariuomenės kovos veiksmus nagrinėti pradėsime nuo Bresto ruožo, t. y. nuo 4-osios armijos sutriuškinimo istorijos. Ši istorija gali būti
akivaizdi „didžiojo žaidimo“, kurį žaidė Stalinas 1941 m. birželį, mįslių ir žaidimo padarinių iliustracija.

„Svarbiausias planų trūkumas buvo jų nerealumas...“
Visuose žinomuose 1941 m. žiemą–vasarą sudarytuose strateginio išskleidimo plano variantuose Vakarų fronto kairysis (pietinis) sparnas turėjo tapti vieno iš dviejų Raudonosios
armijos smūgių svarbiausių krypčių. Konkrečiai, gegužės 15 d. žemėlapyje, pasirašytame
paties Vasilevskio, aiškiai matyti dvi raudonos „strėlės“, kurios nuo „Balstogės kyšulio“
pietinio pakraščio nutįsusios Varšuvos ir Demblino kryptimi (34 pav., p. 517). Kiekvienoje
iš šių dviejų operatyvinių krypčių buvo numatoma išskleisti po vieną armiją (13-ąją ir
4-ąją), be to, 4-oji armija (štabas Kobrine) turėjo būti pati pajėgiausia (jai ketinta skirti du
mechanizuotuosius korpusus).
4-osios armijos vadovybės ir štabų karinis rengimas visai atitiko šiuos planus. Generolas
pulkininkas Sandalovas (karo išvakarėse – pulkininkas, 4-osios armijos štabo viršininkas)
su grifu „slaptai“ 1961 m. išspausdintame karo istorijos tyrime, nė kiek nesikuklindamas ir
nesidrovėdamas, rašė:
„Visi prieškariniai mokymai savo užmačiomis ir vykdymu orientavo kariuomenę daugiausia į įtvirtintųjų pozicijų pralaužimą. Manevringi puolamieji veiksmai, pasitiktiniai mūšiai, o
gynybos organizavimo ir vykdymo sudėtingomis sąlygomis veiksmų beveik nebuvo mokoma...
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