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Planas „Bagration“
Balandį ginkluotųjų pajėgų vyriausioji vadovybė, planuodama vasaros kam-

panijos materialinį aprūpinimą, nusprendė, kad sutriuškinti vokiečių kariuome-
nę Baltarusijoje yra Raudonosios armijos 1944 m. vasarą svarbiausia užduotis. 

Plano esmė buvo klasikinė idėja smogti du stiprius smūgius į Baltarusijos ky-
šulio pagrindą – iš šiaurės nuo Vitebsko per Borisovą Minsko kryptimi ir iš pi-
etų per Bobruiską – taip pat Minsko link turint tikslą sutriuškinti armijų grupės 
„Centras“ pagrindines pajėgas ryčiau Baltarusijos sostinės.

Buvo kruopščiai analizuojama nebaigtų žiemos bei pavasario kampanijų pa-
tirtis. Ir paaiškėjo, kad, jei vienu metu greit ir visiškai nebus sutriuškintos nema-
žos grupuotės daugelyje vietų, priešas įstengs atlikti manevrą – atitraukti savo 
kariuomenę į artimiausias gynybos linijas ir išsaugoti savo fronto vientisumą. 
Todėl vyriausioji vadovybė, planuodama  operaciją „Bagration“, nusprendė, kad 
keturi frontai privalo vienu metu pradėti puolimą Vitebsko, Oršos, Mogiliovo 
bei Bobruisko ruožuose, pralaužti gynybą šešiuose ruožuose, apsupti ir sunai-
kinti stiprias priešo sparnų grupuotes Vitebsko ir Bobruisko rajonuose ir, plėto-
dami smūgius susieinančiomis kryptimis Minsko link, turi apsupti ir sunaikinti 
armijų grupės „Centras“ pagrindines pajėgas. Vėliau numatyta panaudoti papil-
domų pajėgų ir pradėti puolimą gretimiems frontams, turint tikslą  užimti visą 
Baltarusiją, Vakarų Ukrainą bei didelę dalį Lietuvos ir Lenkijos. 

Pirmajame etape, kaip numatyta, likvidavus Vitebsko ir Bobruisko grupuotes, 
priešo gynyboje atsivertų 90–100 km pločio plyšys, per kurį be kliūčių galėtų 
prasiveržti į gilumą didelės judriosios kariuomenės pajėgos. Puldamos susiei-
nančiomis kryptimis Minsko link, jos galėtų apsupti ir, veikdamos išvien su ben-
drosiomis armijomis, sunaikinti armijų grupės „Centras“ dideles pajėgas ryčiau 
Minsko, daugiau kaip 200 km į gilumą. Taip atsirastų apie 500 km pločio strate-
ginis plyšys, kuriam panaikinti vokiečiai neišvengiamai turėtų pasitelkti strate-
ginių rezervų ir pajėgų iš kitų ruožų. 

„Kitaip sakant, – aiškina generolas A. Radzijevskis, – šiame sumanyme buvo 
galutinai išreikšta idėja taktinius proveržius, kuriems vykstant vis patekdavo į 
apsuptį ir buvo sunaikinamos keletas didelių priešo grupuočių, paversti strate-
giniu prasiveržimu.“

Pačiame plane nerastum jokių genialumo požymių. Kaip po karo maršalas 
Žukovas aiškino rašytojui K. Simonovui, „…pakako žvilgtelėti į žemėlapį, kad 
būtų visai akivaizdu, jog mes turime rengti smūgius kaip tik iš tų ruožų, iš kurių 
paskui ir smogėme, kad esame pajėgūs sudaryti tą Baltarusijos katilą ir kad tai 

gali baigtis 300–400 kilometrų pralauža, kurios vokiečiai neturės kuo užkimš-
ti. Vokiečiai tai galėjo numatyti. Įvykių logika ir elementarus karinis išprusimas 
jiems būtų padiktavęs, jog reikia atitraukti kariuomenę iš būsimojo katilo, su-
trumpinti ir sutankinti frontą, sudaryti už savo fronto operatyvinių rezervų, – 
trumpai sakant, visa tai, kas tokiais atvejais pridera. Bet vokiečiai to nepadarė, 
todėl per Baltarusijos operaciją buvo sutriuškinti.“

Iš tikrųjų feldmaršalas Bušas žiūrėjo į žemėlapį ir siūlė atitraukti kariuomenę 
prie Berezinos upės, sutrumpindamas frontą 240 km, bet Hitleris siūlymą atme-
tė. Jis turėjo savų strateginių sumetimų. Fiureris tikėjosi sąjungininkų išsilaipi-
nimo Prancūzijoje ir ketino juos atremti smarkiu tankų smūgiu, o norėdamas 
laimėti laiko, buvo pasirengęs paaukoti vokiečių kariuomenę Baltarusijoje. O jei 
anglų bei amerikiečių desantas neišsilaipins, Lenkijoje sutelktos 5 tankų divizi-
jos bei SS tankų korpusas galės smogti Baltarusijoje ar Ukrainoje puolančioms 
sovietų armijoms ir armijų grupę „Centras“ ar „Šiaurės Ukraina“ apsaugoti nuo 
sutriuškinimo.

Taigi koncentrinių smūgių iš sparnų idėja nebuvo originali,  ir Buschas, seniai 
įvaldęs karo meno pradžiamokslį, kruopščiai savo kariuomenės sparnus stipri-
no. Beje, ir maršalas Vasilevskis manė, kad planas buvo „…paprastas, o kartu 

Generolas leitenantas I. Varenikovas, maršalas G. Žukovas, generolas pulkininkas  
V. Kazakovas ir maršalas K. Rokosovskis planuoja operaciją „Bagration“. 1944 m. balandis.
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drąsus ir milžiniškas. Jo paprastumo esmė buvo sprendimas pasinaudoti mums 
naudinga Sovietų Sąjungos–Vokietijos fronto konfigūracija Baltarusijos karo 
veiksmų teatre…“ O trumpinti frontą iškart keliose vietose sugalvojo dar caro 
ir sovietų kariuomenės generolas Brusilovas. Tam tikslui reikėjo tiesiog sudaryti 
milžinišką pajėgų persvarą. Ir ji buvo sudaryta. 

Sovietų grupuotei, kuri pasitelkta sutriuškinti armijų grupę „Centras“, pri-
klausė 1-asis Pabaltijo, 3-iasis, 2-asis ir 1-asis Baltarusijos frontai, Dniepro kari-
nė flotilė, iš viso 20 bendrosios kariuomenės armijų, 2 tankų ir 5 oro armijos – 
172 šaulių ir kavalerijos divizijos bei 3 brigados, 7 įtvirtintieji rajonai, 12 tankų 
bei mechanizuotųjų korpusų, 17 atskirųjų tankų bei savaeigės artilerijos briga-
dų, 80 atskirųjų tankų bei savaeigės artilerijos pulkų, 9 savaeigės artilerijos divi-
zionai. Tai buvo 2 400 000 karininkų ir kareivių, 36 400 pabūklų bei minosvai-
džių, 5 200 tankų ir SAĮ, 5 300 kovos lėktuvų, neįskaitant pasitelktos tolimojo 
veikimo aviacijos (daugiau nei 1 000 mašinų). 

Tačiau 1941 metais Raudonoji armija taip pat turėjo esminę kiekybinę pers-
varą prieš Vermachtą, bet atlikti tokią operaciją tada būtų tiesiog neįstengu-
si. Tai liudija daugelis karo pradžioje žlugusių smūgių. Tokios operacijos kaip 
„Bagration“ suplanavimas ir įvykdymas – kokybinių pokyčių kariuomenėje, šta-
bų ir visų pareigybių vadų padidėjusios kvalifikacijos požymis. Sovietų karve-
džių trejų metų „mokslą“ galima laikyti baigtu. Tai patvirtina ir priešas:

„…Hitleris atmetė visus šiuos savo kovinių vadų prieštaravimus. Jis nenorėjo 
net girdėti, kad 1944 metų vasarą į kautynių lauką stojo visiškai nauja Raudonoji 
armija, o ne ta, su kuria jis kariavo 1941 ar 1942 metais. Karininkams ir rau-
donarmiečiams 1943 metų operacijos buvo reikšmingos pamokos. Svarbiausia, 
kad jie išmoko sutelkti pastangas pagrindinių smūgių kryptimis, maksimaliai 
panaudoti judriąją kariuomenę ir didelius tankų junginius. Be to, rusams netrū-
ko ginkluotės bei šaudmenų… Remdamasi rusų patriotizmu, bolševikinė sis-
tema įstengė sutelkti stebėtinas žmonių pastangas. Ne paskutinį vaidmenį šiuo 
atveju vaidino ir kariniai laimėjimai atsiimant didžiules teritorijas, ir pražūtinga 
Hitlerio okupacinė politika su jos „žemesniųjų rasių“ filosofija“.

Pagal bendrą sumanymą 1-ojo Pabaltijo fronto kariuomenei reikėjo, veikiant 
išvien su 3-iuoju Baltarusijos frontu, sutriuškinti priešo Vitebsko–Lepelio gru-
puotę ir užimti Vitebską. Vėliau pulti Lepelio, Šiaulių kryptimi, atkertant armijų 
grupę „Šiaurė“ nuo armijų grupės „Centras“ ir pasiekiant Baltiją Klaipėdos ra-
jone.

3-iojo Baltarusijos fronto kariuomenė turėjo surengti du smūgius: vieną – pasi-
tiktine kryptimi 1-ajam Pabaltijo frontui ir kitą – išilgai Minsko automagistralės Penktasis Stalino smūgis. Operacija „Bagration“ 1944 06 23–08 29.
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Borisovo link, o dalis pajėgų – Oršos pusėn. Toliau – per Vilnių ir Kauną – Rytų 
Prūsijos sienų link. 

2-ajam Baltarusijos frontui reikėjo veikti pagalbine Mogiliovo, Belyničių 
kryptimi ir, perskiriant 4-ąją lauko armiją į dvi dalis, pasiekti Bereziną, paskui – 
Balstogės rajoną. 

1-asis Baltarusijos frontas turėjo sutriuškinti vokiečių Bobruisko grupuotę 
dviem smūgiais: vieną surengiant iš Rogačiovo rajono Bobruisko, Osipovičių 
kryptimi, kitą – iš Berezinos žemupio rajono bendra Slucko kryptimi, apriečiant 
Bobruiską iš pietų. Vėliau numatytas fronto kairiojo sparno puolimas Kovelio 
kryptimi. 

Paradoksalu, bet Generalinis štabas tuo metu dokumentuose stengėsi išveng-
ti paties žodžio „apsupimas“. Stalingrado katilo likvidavimas, trukęs pustrečio 
mėnesio, sovietų karvedžių nesėkmės  siekiant likviduoti Demensko ar Podolės 
Kameneco grupuotes Stalinui padarė nekokį įspūdį. Vokiečių kariai apsuptyje 
kovojo atkakliai, pasižymėjo tvirtybe, koviniu išprusimu ir sukaustė daugybę 
kariuomenės ir kovos technikos. Be to, dauguma atvejų jiems pavykdavo arba 
deblokuoti apsuptuosius, ar pačioms apsuptoms pajėgoms prasiveržti. Kariniu 
požiūriu priešo apsupimas ir sunaikinimas yra bet kokios operacijos pageidau-
tinas tikslas. Bet vyriausiajam 1944 metais buvo svarbiau ne sunaikinti gyvąją 
jėgą katiluose, kai reikia nemažai laiko bei išteklių, o užimti kiek galima didesnę 
teritoriją ir perkelti karo veiksmus į Europą. Štai ir kankinosi generolai, kaip pri-
pažino Štemenka, nagrinėdami klausimą: ką gi daryti pralaužus priešo gynybą:

„Manyta, kad didžioji dalis pajėgiausios kovoti priešo kariuomenės bus su-
triuškinta jau pralaužiant gynybą, kurios pirmoji juosta paprastai turi daug gy-
vosios jėgos. Kadangi priešas didelių kariuomenės rezervų neturėjo, buvo labai 
daug tikimasi iš pirmojo smūgio jo taktinei zonai. Tam tikslui frontams skirta 
tiek daug proveržio artilerijos divizijų. Atrodė, kad tolesnių veiksmų būdai gali 
būti įvairūs. Jokių nekėlė Vitebsko rajonas. Ten dėl sovietų kariuomenės opera-
tyvinės padėties buvo tikslingiausia priešo grupuotes apsupti ir kartu skaidyti 
bei naikinti dalimis. Įsidėmėtina, kad, kalbant apie kitus ruožus,  „apsupimo“ 
terminas nevartotas…

Reikėjo sugalvoti ką nors nauja. Pavyzdžiui, kilo tokia idėja: įveikus priešo ka-
riuomenės pagrindinę masę jo gynybos taktinėje gilumoje smarkiu artilerijos 
bei aviacijos smūgiu, jos likučius iš įtvirtintų pozicijų nublokšti į miškus bei pel-
kes (?). Ten jiems bus prastesnės sąlygos: mes juos mušime iš fronto, iš sparnų, 
iš oro (nejaugi iš fronto ir dar miškuose bei pelkėse paprasčiau?), o iš užnugario 

pagelbės partizanai (??). Pagal rezultatus tai prilygtų apsupimui (???) Ir mes ma-
nėme, kad toks veiksmų metodas būtų tikrai parankus.“

Šios „naujos idėjos“ idiotizmas toks akivaizdus, kad, kaip prisimena Štemenka, 
„…mus pataisė“. Nusprendė – apsupti, kur jau bedingsi. 

Gegužės 30 d. vyriausioji vadovybė galutinai patvirtino operacijos planą. Buvo 
numatyta ją pradėti birželio 19–20 d. Kitą dieną direktyva išsiųsta kariuomenei. 

Koordinuoti 1-ojo Pabaltijo fronto ir 3-iojo Baltarusijos fronto veiksmus pa-
vesta vyriausiosios vadovybės atstovui, Generalinio štabo viršininkui maršalui 
Vasilevskiui, o 2-ojo ir 1-ojo Baltarusijos frontų veiksmus – ginkluotųjų pajė-
gų vyriausiojo vado pavaduotojui maršalui Žukovui. Be to, į 2-ąjį Baltarusijos 
frontą pasiųstas Generalinio štabo operatyvinės valdybos viršininkas generolas 
Štemenka. Vyriausiosios vadovybės atstovais aviacijai paskirti vyriausiasis avia-
cijos maršalas A. Novikovas ir aviacijos maršalas F. Falalejevas.

Nuo birželio pradžios frontų ir armijų vadai pradėjo intensyviai rengtis puoli-
mui, pergrupuoti kariuomenę, sudaryti smogiamąsias grupuotes, telkti pajėgas 
ir priemones pagrindiniuose ruožuose. Proveržio baruose viename fronto kilo-
metre buvo telkiama po 160–204 pabūklus bei minosvaidžius, po 15–20 tankų 
tiesiogiai paremti pėstininkams. Be to, kitaip nei ankstesnėse operacijose, atski-
ros tankų brigados ir pulkai buvo panaudojami ne centralizuotai, divizijos mas-
tu, o priskiriami padaliniams ir šaulių pulkams, siekiant organizuoti glaudesnę 
jų sąveiką su pėstininkais miškingoje bei pelkėtoje vietovėje. Vien tiesiogiai pa-
remti šaulių dalinius skirta 2 229 tankai bei savaeigiai pabūklai. Artilerinis ren-
gimas numatytas 120–140 minučių per visą gynybos pagrindinės juostos gylį. 
1-ajame Baltarusijos fronte pirmąkart per karo metus pėstininkų ataką ir tankus 
planuota remti dviguba ugnies banga į 1,5–2 km gylį. 

Naktį prieš puolimą planuota įvykdyti smarkų išankstinį aviacinį rengimą, at-
liekant daugiau kaip 2 700 lėktuvų išskridimų. Siekiant susilpninti priešo aviaci-
jos grupuotę Baltarusijoje, tolimojo veikimo aviacija, likus 6–10 parų iki puoli-
mo pradžios, įvykdė operaciją, kurioje dalyvavo 8 aviacijos korpusai, siekdama 
sunaikinti vokiečių lėktuvus aerodromuose. 

Vyriausioji vadovybė ir frontų vadovybė per rengimosi operacijai laiką ėmė-
si plataus masto priemonių maskuoti savo veiksmams ir dezinformuoti priešą. 
Norint jį įtikinti, kad 1944 metų vasarą sovietų kariuomenės pagrindinį smūgį 
surengs pietuose, gegužę ir birželį apgaulingai telkta kariuomenė Kišiniovo ruo-
že. Ukrainoje buvo ir dauguma tankų armijų. Nuo birželio 20 iki 23 d. sureng-
ta žvalgyba mūšiu 1-ojo Ukrainos fronto, 2-ojo ir 3-iojo Pabaltijo frontų juos-
tose. Visa tai padėjo sovietų vadovybei nuslėpti didžiausios vasaros kampanijos 
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rengimą. Net likus savaitei iki puolimo, kai, pasak generolo Tippelskircho, ar-
mijų grupės „Centras“ vadovybei tapo žinoma apie Raudonosios armijos dide-
lių pajėgų telkimą Baltarusijoje, vokiečių Generaliniame štabe „toliau vyravo  
požiūris, kad rusai pagrindinį smūgį surengs armijų grupės „Šiaurės Ukraina“ 
fronte“… Į armijų grupės „Centras“ prašymą skirti jai didesnių rezervų buvo 
atsakyta, esą, dėl bendros situacijos Rytų fronte kitaip grupuoti pajėgų negali-
ma“. Todėl iš Vermachto 30 tankų bei motorizuotųjų divizijų Sovietų Sąjungos–
Vokietijos fronte 24 divizijos buvo piečiau Pripetės. Priešas neįstengė atskleisti 
sovietų kariuomenės pagrindinio smūgio krypties ir negalėjo pasirengti jį at-
remti. 

Prieš operaciją suaktyvino veiklą Baltarusijos partizanai. Jie vykdė diversijas 
prieš komunikacijas, rinko sovietų vadovybei žvalgybinio pobūdžio informaci-
ją, o nuo birželio 20 iki 23 d. susprogdino daugiau kaip 40 000 bėgių. Beje, tokių 
akcijų nauda dažnai ginčytina. Siekiant kuo didesnio skaičiaus diversijų komu-
nikacijose, prasidėjo savotiškas socialistinis lenktyniavimas. Bėgiai buvo naiki-
nami ir ardomi daugiausia antraeiliuose ruožuose, kuriais vokiečiai nesinaudo-
jo. Kaip rašė „diversijos mokslų“ profesorius I. Starinovas, iš principo laikantis 
geležinkelių gadinimą kvailyste, „sprogdino ir žvaliai raportavo. O tuo pačiu 
metu vokiečiai iš antraeilių ruožų patys rankiojo bėgius perlydyti. Ten jiems tie 
bėgiai nebuvo reikalingi. O partizanams dėl skaičiaus lengviau buvo sprogdinti 
ten, kur jie patys šeimininkavo, o ne ten, kur vokiečiai saugojo“. 

Kadangi geležinkeliai iki nustatyto laiko nesusidorojo su didžiuliu vežimų 
srautu – vien birželį reikėjo frontams atsiųsti daugiau kaip 75 tūkstančius vago-
nų su žmonėmis bei kroviniais, – operacijos pradžią teko trim dienoms nukelti. 

Netrūko ir Rokosovskio pastebėto „žinybiškumo“. Svarbiausias vaidmuo ope-
racijoje teko 3-iajam ir 4-ajam Baltarusijos frontams. Todėl kaip tik šie fron-
tai turėjo daugiausia žmonių ir technikos, ten beveik nuolat buvo Vasilevskis 
ir Žukovas, „šefuojamųjų“ problemos ir šalintos pirmiausia. 2-asis Baltarusijos 
frontas veikė pagalbiniame ruože, jį prižiūrėjo Štemenka, neturintis vyriausio-
sios vadovybės atstovo statuso ir maršalo laipsnio: „Nemaža rūpesčių atsirado ir 
dėl tolimojo veikimo aviacijos. Iš principo  buvo aišku, kaip ją naudoti, bet re-
alybėje išėjo kitaip. Du maršalai – Žukovas ir Vasilevskis, organizuojantys ko-
vos veiksmus 2-ajam Baltarusijos frontui iš dešinės ir kairės, viską pasiglemžė. 
Mums atkakliai prašant, Georgijus Konstantinovičius skyrė tam tikrą dalį toli-
mosios aviacijos, bet tik popieriuje. Iš tikrųjų iki pačios paskutinės akimirkos 
neturėjome galimybių net teikti užduočių sunkiesiems bombonešiams – jų at-
stovai 2-ojo Baltarusijos fronto štabe nesirodė. Ši jėga, atrodė, visiškai išsprūsta 

iš fronto ugnies priemonių balanso.“ Galiausiai susitarta, kad 1-asis Baltarusijos 
frontas pradės puolimą diena vėliau už kitus, tad aviacija galėjo manevruoti, 
perskristi iš vieno ruožo į kitą. 

Birželio 6 d. sąjungininkai išsilaipino Normandijoje. Birželio 11 d. vokiečių 
tankų divizijos iš Lenkijos pajudėjo į Vakarų frontą. Ten perkeltos beveik visos 
SS divizijos ir rezervai. Sovietų KOP pagaliau pasiekė visišką pranašumą ore, 
nes Liuftvafė skubiai permetė iš Rytų fronto pagrindines pajėgas veikti prieš an-
glų bei amerikiečių kariuomenę. Rytų fronte veikė tik penktadalis visų vokiečių 
naikintuvų. „Eizenhaueris padėjo Stalinui užkariauti padangę“, – teigė Carellis. 

Mellendorfas manė, kad apskritai „Vokietijos likimą nulėmė sėkmingai išsilai-
pinę sąjungininkai Normandijoje.“

Armijų grupė „Centras“ buvo pasmerkta.
Birželio 23 d. prasidėjo operacija „Bagration“ – generalinis puolimas 

Baltarusijoje.

Vitebsko–Oršos operacija
  

Du frontai dešiniajame sparne, siekdami sutriuškinti armijų grupės „Centras“ 
kairįjį sparną, vykdė Vitebsko–Oršos operaciją. 

Dešiniajame sparne du frontai, turėdami tikslą sutriuškinti armijų grupę 
„Centras“, surengė Vitebsko–Oršos operaciją. 

1-ajam Pabaltijo frontui, kuriam vadovavo armijos generolas I. Bagramianas, 
priklausė 4-oji smogiamoji armija, 6-oji gvardijos, 43-ioji bendroji ir 3-ioji oro 
armijos, turinčios 24 šaulių divizijas, 1 šaulių, 1 mechanizuotąją, 4 atskirąsias 
tankų brigadas, 1 įtvirtintąjį rajoną, 1 tankų korpusą, 4 tankų ir 4 savaeigės arti-
lerijos pulkus – 359 500 žmonių, 4 900 pabūklų bei minosvaidžių, 687 tankus ir 
savaeigius artilerijos įrenginius. 

Frontas turėjo surengti pagrindinį smūgį 25 kilometrų juostoje armijų gru-
pių „Šiaurė“ ir „Centras“, panaudodamas generolo leitenanto I. Čistiakovo 6-ąją 
gvardijos armiją ir generolo leitenanto A. Beloborodovo 43-iąją armiją, bendra 
Bešenkovičių kryptimi, veikdamas išvien su 3-iojo Baltarusijos fronto dalimi 
pajėgų, sutriuškinti priešo Vitebsko–Lepelio grupuotę, forsuoti Dauguvą ir pa-
siekti Lepelio rajoną, Čašnikus. Fronto judriajai grupei priklausė generolo leite-
nanto B. Butkovo 1-asis tankų korpusas. 4-oji smogiamoji armija taip pat turėjo 
pulti Polocko link.


