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Operacijos Rytu, fronte

T

uo metu, kai Vakarų frontas buvo nublokštas nuo Atlanto pylimo į Vakarų
pylimą, Rytų fronte vyko sunkūs nesibaigiantys mūšiai. Šio fronto pietinėje
dalyje rusų veržimosi sustabdyti nepavyko. Buvo užimta visa Rumunija, Bulgarija ir pagaliau – didelė dalis Vengrijos. Vengrijoje kovojo armijų grupė „Pietų
Ukraina“, vadovaujama generolo pulkininko Frießnerio. Ši armijų grupė vietoje
netikslaus pavadinimo „Pietų Ukraina“ rugsėjo 25 d. buvo pervadinta armijų grupe
„Pietūs“. Spalį po įnirtingų mūšių Debreceno rajone, kur mūsų kontratakos laikinai priešą sustabdė, Siebenbürgeną užėmė rusai. Armijų grupei „Pietryčiai“ vadovavo feldmaršalas baronas von Weißas. Šį mėnesį žlugo Belgradas. Nors Balkanų
frontas iš esmės susiliejo su Rytų frontu, kuriam vadovavo sausumos kariuomenės
vyriausioji vadovybė, šiai grupei ir toliau vadovavo ginkluotųjų pajėgų vyriausioji
vadovybė. Kompetencijos riba tarp ginkluotųjų pajėgų vadovybės ir sausumos
kariuomenės vyriausiosios vadovybės pajėgų ėjo Dravos upės žiotimis ir Baja.
Tai buvo visiškai netikslinga. Piečiau šios ribos grupės „Pietryčiai“ šiauriniame
sparne rusai forsavo Dunojų, o tuo metu grupės vadas pagrindinį dėmesį skyrė
savo kariuomenės silpnam fronto ruožui, kuris driekėsi toliau į pietus. Spalio 29 d.
rusai priartėjo prie pat Budapešto, o lapkričio 24 d. forsavo Dunojų ties Mohaču
(Mohács). Vokiečių kariuomenė buvo sutelkta Salonikuose ir Duresyje (Durrësi).
Moravijos lyguma jau buvo užimta priešo. Dėl banditų gaujų karo Balkanuose šias
teritorijas valyti darėsi vis sudėtingiau. Lapkričio 30 d. rusai pralaužė grupės „Pietryčiai“ frontą ties Pėčo (Pecs) miestu į šiaurę nuo Dravos upės, pasiekė Balatono
ežerą ir atakavo Dunojaus ruožą, ginamą armijų grupės „Pietūs“. Iki gruodžio 5 d.
jiems pavyko iš pietų pusės priartėti prie Budapešto. Tą dieną rusai forsavo upę
šiauriau Budapešto, pasistūmėjo Vaco miesto link. Mums vos pavyko sustabdyti
juos ryčiau Grano upės. Toliau į šiaurės rytus rusai užėmė Miškolcą (Miskolc) ir
pasiekė rajoną į pietus nuo Košicės (Košice). Mūsų kariuomenė Balkanuose atsitraukė prie Podgoricos–Uzicės linijos ir toliau į šiaurę.
Rusai puolimą pradėjo gruodžio 21 d. Per 1944 metų Kalėdas Budapeštas
buvo visiškai apsuptas. Priešas pasiekė Balatono ežero–Stuhlweißenburgo liniją
į vakarus nuo Komorno, taip pat šiauriau Dunojaus iki Grano upės. Iš ten fronto
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32 schema. Kovos Vengrijoje. 1944 m. spalio 5–gruodžio 21 d. padėtis.
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linija ėjo beveik Vengrijos valstybės siena. Visur vyko įnirtingi mūšiai. Mes patyrėme didelių nuostolių.
Generolo pulkininko Harpės vadovaujamos armijų grupės „Pietų Ukraina“, kuri
nuo rugsėjo buvo vadinama armijų grupe „A“, fronto ruože rusai tęsė puolimą ir
liepos pabaigoje pasiekė Vyslą, priartėjo prie Varšuvos. Piečiau miesto tarp Sano
ir Visloko upių vyko įnirtingi mūšiai. Armijų grupei tuo metu priklausė 1-oji generolo pulkininko Heinricio tankų armija, dislokuota Karpatuose,17-oji armija,
vadovaujama generolo Schultzo, esanti tarp kalnų ir Vyslos, bei 4-oji generolo
Balcko tankų armija, kurios vadu vėliau tapo generolas Gräseris. Ji buvo dislokuota ties Vysla. Iki rugpjūčio 1-osios rusai užėmė prietilčio pozicijas už Vyslos,
be to, patys svarbiausi įtvirtinimai buvo ties Baranuvu, mažesni ties Pulavais, Magnuševu ir ketvertas – kitame rajone. Rusų laimėjimai kalnuose, savaime suprantama, buvo mažesni. Kritiška padėtis susidarė tarp rugpjūčio 5 ir 9 d. prietilčio
pozicijose ties Baranuvu. Šioje vietoje rusai galėjo prasiveržti bet kurią dieną. Tik
dėl energingo generolo Balcko sumanaus vadovavimo šiame rajone pavyko išvengti
katastrofos. Įnirtingomis kontratakomis, kurios tęsėsi savaites, Balckui pavyko
smarkiai susiaurinti prietilčio pozicijas ties Baranuvu, likviduoti nedideles prietilčio pozicijas ir įsitvirtinti ties Pulavais. Paskui rusai pagrindinį puolimą nukreipė
į kalnus. Ties Sanoku ir Jaslu jiems pavyko įsiveržti pleištu į mūsų gynybą, tačiau
toliau prasibrauti neįstengė. Rytų Beskido kalnų viršūnės buvo išsaugotos iki
Sovietų kariuomenė forsuoja Dunojų netoli Budapešto.
Plaustais gabenami tankai T-34. 1944 m.
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tol, kol įvykiai Vengrijoje privertė pasukti 1-ąją tankų armiją Košicės–Jaslo link.
Naujųjų metų išvakarėse šios armijų grupės fronto linija ėjo Slovakijos siena iki
rajono ryčiau Košicės, iš ten per Jaslą, į vakarus nuo Debicos ir Stašovo, piečiau
Opatuvo–Vyslos, šiauriau jos žiočių iki Sano upės ir Varšuvos (įskaitant jau minėtas prietilčio pozicijas).
Armijų grupei „Centras“ priklausė 9-oji generolo von Vormanno armija, 2-oji
generolo pulkininko Weißo armija, 4-oji generolo Hoßbacho armija ir 3-ioji
generolo pulkininko Reinhardto tankų armija, kuriai nuo rugpjūčio 15 d. ėmė
vadovauti generolas pulkininkas Raußas. Šiai armijų grupei vadovavo feldmaršalas
Modelis, o, rugpjūčio 15-ąją perkėlus jį į Vakarų frontą, – generolas pulkininkas
Reinhardtas. Rugpjūtį priešas priartėjo prie Varšuvos, paskui pasiekė Ostrovo–
Suvalkų–Rytų Prūsijos sienos liniją, taip pat rajonus į vakarus nuo Šiaulių, į
vakarus nuo Mitavos ( Jelgavos). Rugsėjį priešas pasistūmėjo į šiaurės rytus nuo
Varšuvos iki Narevo upės. Ties ja spalį abiejose Ostenburgo pusėse buvo mūsų pozicijos. Kaip jau minėjau, nuo spalio 5-osios iki 9-osios buvo pralaužtas vokiečių
frontas į vakarus nuo Šiaulių. Armijų grupės „Centras“ ir „Šiaurė“ galutinai atkirstos viena nuo kitos.
Spalio 19 d. armijų grupė „Centras“ savo kairįjį sparną pasuko atgal prie Klaipėdos, o spalio 22 d. paliko ginamas šiauriniame upės krante prietilčio pozicijas ties
Tilže ir Ragaine. Nuo spalio 16 iki 26 d. rusai puolė Rytų Prūsijoje fronto ruože
Volfsburgas–Gumbinė–Geldapė. Sunkiuose mūšiuose rusai buvo sustabdyti ir
vietomis net nublokšti atgal.
Ten besiklostantys įvykiai leido vokiečių tautai susidaryti nuomonę apie tai, kas
jai grėsė laimėjus rusams.
Kaip jau buvo sakyta, armijų grupė „Šiaurė“ nuo rugsėjo 14 iki 26 d. buvo
atitraukta į prietilčio pozicijas Rygos rajone. Buvo nuspręsta ją skubiai permesti
į armijų grupę „Centras“. Šis planas žlugo po prieštaringo armijų grupės vado generolo pulkininko Schörnerio sprendimo. Jis savo šarvuočių ir tankų kariuomenę
laikė Rygos ir Mitavos rajone. Užuot išvedęs šias pajėgas į rajoną į vakarus nuo
Šiaulių, jas paliko vietoje ir dėl to rusai prasiveržė ties Šiauliais, tad priešas galutinai atkirto armijų grupę nuo pagrindinės kariuomenės grupės. Šiai armijų grupei
priklausė 16-oji ir 18-oji armijos, t. y. šiame rajone iš pradžių turėjome 26 divizijas,
po keleto evakavimų liko 16, o jų taip trūko Reicho gynybai.
Kai nuo spalio 7 iki 16 d. buvo palikta Ryga, armijų grupės fronto linija, beveik
nepasikeitusi iki metų galo, ėjo nuo pakrantės piečiau Liepojos per Priekulę – piečiau Frauenburgo, ryčiau Tukumo iki Rygos įlankos pakrantės.
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Sovietų kariai peržengia Vokietijos sieną. 1944 m. spalis.

Palyginti ištęsto fronto nuo Karpatų iki Baltijos jūros stabilumas leido jį sustiprinti ir skirti tankų bei tankistų grenadierių divizijas mobiliajam rezervui.
Suprantama, 12 silpnų divizijų – palyginti menkas rezervas milžiniškam frontui,
kurio ilgis buvo 1200 km, esant milžiniškai rusų persvarai!
Rytų fronte pozicijos buvo įrengiamos didžiulėje teritorijoje, jas gynė nedidelės
pajėgos, kurios buvo pakankamai stiprios ramiu metu, tačiau, suprantama, nepajėgios atlaikyti stiprų priešo smūgį. Mes visaip stengėmės pasinaudoti paskutinių
mūšių patirtimi, tačiau susidurdavome su Hitlerio pasipriešinimu.
Svarbiausia parama frontui galėjo tapti pagrindinės kovos linijos (HKL –
„Hauptkampflinie“), kuri buvo sudaroma įprastinių mūšių sąlygoms, sutrumpinimas bei antrojo gynybos ruožo („Großkampflinie“), kuriuo būtų galima

remtis dideliuose gynybiniuose mūšiuose, sukūrimas. Fronto vadai reikalavo, kad
apie 20 km nuo priešakinio pagrindinės gynybos linijos krašto būtų įrengiamos
kruopščiai užmaskuotos dideliems mūšiams pritaikytos pozicijos su šiose pozicijose dislokuota kariuomene. Jie norėjo gauti gynybos instrukcijas, kurios suteiktų
teisę, tiesiogiai prieš pat apšaudant priešo artilerijai, atitraukti savo pagrindines
pajėgas į antrąją gynybos liniją, palikti pirmojoje tik nedidelę priedangą. Toks manevras padarytų artilerijos rengimą visiškai beprasmį. Visas ilgas priešo rengimasis
išskleidžiant savo pajėgas virstų niekais ir jam tektų susidurti su gerai įrengtu
gynybos ruožu ir atsitraukti. Nėra abejonės, kad šis reikalavimas buvo visiškai pagrįstas. Aš jį išanalizavau ir pateikiau Hitleriui. Fiureris supyko ir atsisakė sutikti
su tokia padėtimi, kai buvo norima be mūšio palikti apie 20 km gylio teritoriją.
Hitleris įsakė sudaryti pagrindinę kovos liniją 2–4 km nuo priekinio gynybos
krašto. Paskelbdamas šį visiškai beprasmį įsakymą, jis, matyt, gyveno Pirmojo
pasaulinio karo prisiminimais. Jokie argumentai neprivertė jo atsisakyti šio sprendimo. Ta klaida mums „atkeršijo“, kai 1945 m. sausį rusams pavyko prasiveržti, o
rezervai vėl pagal kategorišką Hitlerio įsakymą ir, priešingai mano patarimui, buvo
pritraukti prie pat fronto linijos. Priešakinį gynybos ruožą, pagrindinę kovos liniją
ir rezervus rusai iš karto atakavo. Viskas žlugo vienu akimirksniu. Hitlerio pyktis
krito ant žmonių, stačiusių įtvirtinimus, o, man pradėjus jam prieštarauti, ir ant
manęs. Jis įsakė atnešti 1944 m. rudens pasitarimo, kuriame buvo svarstoma padėtis „antrajame kovos ruože“, stenogramą. Dabar jis tikino, kad visada kalbėjęs apie
20 km atstumą. „Koks kvailys galėjo įsakyti tokią nesąmonę?“ Aš atkreipiau dėmesį
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Vokiečių šarvuotasis transporteris važiuoja pro buvusias
artilerijos pozicijas. Kuršas. 1944 m.
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į tai, kad tai padarė jis pats. Atnešė stenogramą ir pradėjo skaityti. Tačiau po keleto
sakinių įsakė nutraukti skaitymą. Viskas paaiškėjo savaime. Gaila, iš to nebuvo
jokios naudos, nes frontas jau pralaužtas.
Aš dar kartą grįšiu prie Hitlerio kovos taktikos aprašydamas didžiąją rusų
ofenzyvą. Hitleris tikėjo, kad pagrindinėje būstinėje jis yra vienintelis tikras fronto
karys. Jam atrodė, kad dauguma jo karinių patarėjų, ir, reikia pasakyti tam tikra
prasme buvo teisus, mąstė klaidingai. O partijos draugų, pirmiausia von Ribbentropo ir Göringo meilikavimas Hitleriui suteikė iliuziją, kad jis yra didis karvedys,
būtent todėl ir negalėjo pakęsti pamokymų: „Jūs neturite teisės mane mokyti! Aš
vokiečių sausumos kariuomenei frontuose vadovauju jau penkerius metus, per šį
laiką sukaupiau tokią praktinę patirtį, apie kokią generalinio štabo ponai nė nesapnavo. Aš studijavau Clausewitzą ir Moltkę, perskaičiau Schlieffeno strateginio
išskleidimo planus. Aš labiau įsigilinau į problemas nei jūs!“ Tai viena iš pastabų,
kurias jis laidė mano adresu kiekvieną kartą, kai mėginau paaiškinti, kaip elgtis
reikėtų dabar.
*
Nors apskritai turėjome pakankamai savų rūpesčių, dar ir vengrai mus vertė
rūpintis jų nepakankamu kovingumu ir abejotina sąjungininko ištikimybe. Aš priminiau regento Horthy Hitlerio atžvilgiu užimtą poziciją. Nors ši pozicija vengrų
požiūriu ir buvo suprantama, tačiau mūsų, vokiečių, požiūriu buvo nepatikima.
Vengrijos regentas mąstė apie bendradarbiavimą su anglosaksų valstybėmis. Jis
norėjo su jomis palaikyti ryšį oro transportu. Ar mėgino tai padaryti ir ar anglai bei
amerikiečiai buvo pasirengę su juo bendradarbiauti, man nežinoma.213Bet žinau,
kad grupė vyriausiųjų vengrų karininkų perėjo į priešo pusę. Taip spalio 15 d. pasielgė generolas Miklosas, su kuriuo susipažinau Berlyne, kai jis ėjo karo atašė pareigas. Taip pasielgė ir Vengrijos generalinio štabo viršininkas Vörösas, kuris, prieš tai
lankydamasis pas mane Rytų Prūsijoje, tikino savo kaip sąjungininko ištikimybe
ir iš manęs dovanų gavo automobilį. Šia mašina, mano „Mersedes“, po keleto dienų
ir nuvažiavo pas rusus. Vengrais daugiau pasitikėti buvo neįmanoma. Hitleris nuvertė Horthy režimą ir vietoje jo pastatė Salaszy, vengrų fašistą, negabų ir nelabai
energingą žmogų. Tai įvyko 1944 m. spalio 16 d. Tačiau padėtis Vengrijoje nepasikeitė. Neliko jokio pasitikėjimo daigų ir simpatijos vienų kitiems.
Slovakijoje, kuri iš pradžių visiškai mus palaikė, jau seniai aktyviai veikė partizanai. Vis pavojingiau buvo važiuoti geležinkeliu. Keleivinius traukinius jie
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sustabdydavo, keleivius iškrėsdavo, vokiečių kareivius, karininkus nužudydavo.
Todėl buvo imtasi griežtų kontrpriemonių. Neapykanta ir žmogžudystės karaliavo
Slovakijoje, gaila, bet tai vyko vis didesniais mastais ir kitose šalyse. Didžiosiosios
valstybės, kovojančios prieš mus, ragino kovoti partizaninį karą, kurio taktika
prieštaravo tarptautinei teisei. Tai mus vertė gintis. Būtent šią gynybą kaltintojai
ir teisėjai Niurnberge paskelbė nusikalstama, prieštaraujančia tarptautinei teisei
veikla. Sąjungininkų valstybės, įsiveržusios į Vokietijos teritoriją, dažnai leido baudžiamuosius įsakymus daug griežtesnius, nei įsakymai, kuriuos anksčiau išleido
vokiečiai. Dar svarbiau – nuginkluota ir nusilpusi Vokietija nesuteikė nė vieno
preteksto taikyti šiuos įsakymus.
Dėl išsamaus vaizdo turime paminėti Italiją. 1944 m. birželio 4 d. sąjungininkų
kariuomenė įžengė į Romą. Armijų grupė „Pietūs“, vadovaujama feldmaršalo
Kesselringo, gynė Apeninus šiauriau Romos kovodama su daug didesnėmis priešo
pajėgomis. Daugiau nei 20 divizijų buvo sukaustytos šioje gynyboje. Ištikimi
Mussoliniui italai dėl menko pasirengimo negalėjo būti patikima jėga. Jie tiko tik
sargybai Rivjeroje. Vokiečių fronto užnugaryje vyko partizaninis, ypač pasižymėjęs
italų žiaurumu, karas. Jis vertė mus imtis griežtų kontrpriemonių, nes negalėjome
palikti likimo valiai šios armijų grupės aprūpinimo ir turėjome ją remti. Sudarius
taiką, valstybių nugalėtojų karo tribunolai į šiuos įvykius žvelgė vadovaudamiesi
anaiptol ne teisingumo samprata, be to, skelbdami nuosprendžius, vadovavosi
išskirtinai savo išankstine nuomone.

Amerikiečių
kariuomenė įžengia
į Romą. Tankų M-10
kolona rieda pro
Koliziejų.
1944 m. birželio 4 d.

Kiek man žinoma, apie tai pasakojama Ericho Kordto knygoje „Wahn und Wirklichkeit“.
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