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Tanku reidas
?

Karo su Sovietų Sąjunga operatyvinis planas. Hitlerio ir OKH tikslų skirtingumas ir jo
padariniai. Armijų grupės „Šiaurė“ operacijų planas. Įsakymas dėl komisarų. Paskutinės
dienos Vokietijos žemėje. Karas prasideda. Smūgis Dubysos kryptimi. Dvinsko (Daugpilio)
užėmimas. Mes priversti lūkuriuoti. Leningradas ar Maskva? SS kariuomenė. Vadovavimas
judriajai kariuomenei. Maži džiaugsmai. Puolimas Ilmenio ežero link. Solcų apsuptis. Luga.
Aplinkiniais keliais – prie 13-osios armijos. Smūgis Polos kryptimi.
Paskyrimas 11-osios armijos vadu. Atsisveikinimas su savo tankų korpusu.

1941

Vokiečių kariuomenė užėmusi pozicijas ir pasirengusi
įsiveržti į SSRS. 1941 m.

metų vasario pabaigoje perdaviau vadovavimą 38-ajam armijos korpusui prie Lamanšo pakrantės, kad galėčiau gauti Vokietijoje formuojamą 56-ąjį tankų korpusą. Taip išsipildė mano troškimas, kurį
puoselėjau dar nuo Vakarų kampanijos, – vadovauti „judriajam“ korpusui.
Savaime suprantama, manęs, korpuso vado, niekas neklausė, ar reikia kariauti
ir kaip kariauti su Sovietų Sąjunga. Ir tik daug vėliau, kiek prisimenu, 1941 metų
gegužę, korpusas gavo išskleidimo planą, kurį ribojo tik tankų grupės, kuriai
priklausė korpusas, mastai.
Todėl šiuose „atsiminimuose“ negaliu kalbėti apie operacijas prieš Sovietų
Sąjungą 1941 metais taip, kaip galėjau, pasakodamas apie puolimą Vakaruose,
remdamasis tuometiniu poveikiu galutinai sudarant operatyvinį planą.
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Sovietų kariuomenės paradas Kišiniove, surengtas Besarabijos
„išvadavimo“ proga. 1940 m. liepa.

Bet, kaip dabar žinoma, ir, matyt, visuotinai pripažinta, galima padaryti dvi
išvadas.
Pirmoji išvada: klaida, kurią padarė Hitleris, nepakankamai atsižvelgdamas į
sovietų valstybės sistemos tvirtumą, Sovietų Sąjungos išteklius ir Raudonosios
armijos gebėjimą kovoti. Todėl jis rėmėsi spėjimu, kad Sovietų Sąjungą pavyks,
kariniu supratimu, sutriuškinti per vieną kampaniją. Nors jei apskritai tai atrodė
įmanoma, tik tokiu atveju, kai tuo pačiu metu pavyktų sovietų sistemą pakirsti
iš vidaus. Bet politika, kurią Hitleris, priešingai nei karinių sluoksnių siekiai,
vykdė okupuotose rytinėse srityse, pasitelkdamas savo reichskomisarus ir SD,
galėjo teikti tik priešingų rezultatų. Tuo metu, kai Hitleris savo strateginiuose
planuose kėlė tikslą greit sutriuškinti Sovietų Sąjungą, politinėje plotmėje jis
veikė diametraliai priešinga kryptimi. Kituose karuose taip pat dažnai kildavo
nesutarimų dėl karinių ir politinių tikslų. Šiuo atveju, nors ir karinis, ir politinis
vadovavimas sutelktas Hitlerio rankose, rezultatas išėjo toks, kad Rytų politika
buvo griežtai priešinga jo strategijos siekiams ir galbūt atėmė realią galimybę greit
iškovoti pergalę.
Antroji išvada: tai, kad vyriausiosios vadovybės aplinkoje, t. y. tarp Hitlerio ir
OKH, nepavyko parengti vientisos strateginės koncepcijos, nors tai atrodė būtina
ir sudarant bendrą operacijų planą, ir vykdant pačią 1941 metų kampaniją.

Kišiniovo mokiniai sveikina „išvaduotojus“. Sovietų propagandinė
nuotrauka, 1940 m. liepa.

Hitlerio strateginiai tikslai buvo grindžiami politiniais ir kariniais ekonominiais sumetimais. Tai buvo pirmiausia ketinimas užimti Leningradą, į kurį jis
žvelgė kaip į bolševizmo lopšį, ir kuris kartu turėjo sujungti su suomiais bei įsitvirtinti Pabaltijyje. Toliau – užimti žaliavų šaltinius Ukrainoje ir Donbaso karinius
išteklius, paskui – Kaukazo naftos versloves. Užėmęs šiuos rajonus tikėjosi iš
esmės paralyžiuoti Sovietų Sąjungą ir kariniu atžvilgiu.
OKH, priešingai – ir teisingai – manė, kad pirmiau nei užimti šias neabejotinai
svarbias strateginiu požiūriu teritorijas pirmiausia reikia sunaikinti Raudonąją
armiją. Jos pagrindinės pajėgos turėjo būti įveltos į lemiamas kautynes smogiant
Maskvai (kaip vėliau paaiškėjo, šis planas ne visai atitiko faktinį sovietų pajėgų
grupuotės išsidėstymą). Maskva yra svarbiausias sovietų valstybės centras ir šalis
nerizikuotų jo netekti pirmiausia todėl, kad Maskva – priešingai nei 1812 metais
– buvo iš tiesų Rusijos politinis centras, antra, netekusi karinės pramonės rajonų
aplink Maskvą ir ryčiau jos bent jau gerokai susilpnėtų sovietų karinė pramonė,
trečia, kas strateginiais sumetimais buvo svarbiausia, kad Maskva yra centrinis
Rusijos europinės dalies komunikacijų mazgas. Netekus Maskvos, priešo gynyba
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iš esmės perskiltų į dvi dalis ir sovietų vadovybė neįstengtų organizuoti vieningų
operacijų visame fronte.
Strateginiu požiūriu Hitlerio ir OKH nesutarimai buvo šie: Hitleris norėjo
pasiekti karinį laimėjimą abiejuose sparnuose (tam tikslui dėl pajėgų santykio ir
operatyvinio rajono pločio vokiečių pajėgų neužteko). OKH stengėsi laimėti bendro fronto centre.
Dėl šių dviejų principinių strateginių koncepcijų vokiečių vadovybė galiausiai
pralaimėjo. Hitleris, tiesa, sutiko su OKH siūlytu pajėgų paskirstymu, pagal
kurį kariuomenės pagrindinė dalis turėjo veikti panaudodama dvi armijų grupes
šiauriau ir tik vieną armijų grupę piečiau Pripetės pelkių. Bet ginčas dėl šių dviejų
operatyvinių tikslų vyko visą kampaniją. Tad rezultatas galėjo būti tik vienas:
Hitleris nerealizavo ir šiaip pernelyg toli siekiančių tikslų, o kartu sujaukė visą
OKH strateginę koncepciją.
Plane „Barbarossa“ Hitlerio nurodytas „bendras tikslas“ („būtina sunaikinti
pagrindinę masę Rusijos vakarinėje dalyje išdėstytos kariuomenės drąsiomis
operacijomis, toli priekin išsiveržiant tankų pleištams; sutrukdyti atsitraukti galintiems kovoti junginiams į Rusijos erdvės gilumą“) galiausiai buvo ne kas kita,
kaip tik operatyvinis taktinis „receptas“. Ir tik Vokietijos kariuomenės puikios
karinės vadovybės dėka pasiekta itin didelių laimėjimų, dėl ko sovietų kariuomenė nustumta prie prarajos krašto. Bet šis „receptas“ niekada negalėjo pakeisti
operatyvinio plano, dėl kurio sudarymo ir vykdymo vyriausioji vadovybė turėjo
būti vieningos nuomonės, operatyvinio plano, kuriame dėl pajėgų santykio ir karo
veiksmų teatro ilgio iš anksto turėjo būti numatyta galimybė sunaikinti sovietų
kariuomenę, jei prireiktų, per dvi kampanijas.
Dėl savo, korpuso vado, pareigybių, kaip anksčiau minėjau, negalėjau žinoti vyriausiosios vadovybės planų bei ketinimų, todėl tuo metu nesitikėjau, kad Hitleris
ir OKH taip pavojingai nesutaria dėl strateginių tikslų. Tačiau net ir einant tokias
pareigas, kurios teko man, buvo galima pajusti šių nesutarimų rezultatus.
56-asis tankų korpusas, kuris priklausė 4-ajai tankų grupei (armijų grupė
„Šiaurė“), turėjo surengti smūgį iš Rytų Prūsijos.
Armijų grupė „Šiaurė“ (vadas feldmaršalas von Leebas) gavo užduotį surengiant smūgį iš Rytų Prūsijos sunaikinti Pabaltijyje išdėstytas priešo pajėgas ir
pradėti puolimą Leningrado kryptimi. Jai priklausanti 4-oji tankų grupė (vadas –
generolas pulkininkas Genscheris) gavo užduotį greitai pasiekti Dauguvą ir
Daugpilį, pasistūmėti žemiau šio miesto siekiant užimti perkėlas per Dauguvą ir
toliau pulti Opočkos kryptimi. Jai iš dešinės 16-oji armija (vadas – generolas pulkininkas Buschas) surengė smūgį per Kauną, kad būtų galima greit sekti paskui

VIII skyrius

6 žemėlapis. 56-ojo tankų korpuso žygis į Sovietų Sąjungos gilumą,
Leningrado link.
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4-ąją tankų grupę. 4-ajai tankų grupei iš kairės puolė 18-oji armija (vadas – generolas von Küchleris) bendra Rygos kryptimi.
Birželio 16 d. aš atvykau iki to meto jau vieną kartą lankęsis Prūsijoje, 56-ojo
tankų korpuso išskleidimo rajone. Generolas pulkininkas Genscheris dėl 4-osios
tankų grupės puolimo davė šį įsakymą:
„56-asis tankų korpusas (8-oji tankų divizija, 3-ioji motorizuotoji pėstininkų
divizija, 290-oji pėstininkų divizija) gavo užduotį pradėti puolimą iš miškų šiauriau Memelio (dab. Klaipėda), ryčiau Tilžės (dab. Sovetskas) į rytus ir užimti į
šiaurės rytus nuo Kauno didelį plentą, vedantį į Daugpilį. Jam iš dešinės generolo
Reinhardto 41-asis tankų korpusas (1-oji ir 2-oji tankų divizijos, 36-oji motorizuotoji pėstininkų divizija, 269-oji pėstininkų divizija) gavo užduotį pulti
perkėlą per Dauguvą Jekabpilio kryptimi. Tankų grupei priklausanti SS divizija
„Totenkopf “ turėjo žygiuoti antrajame ešelone, paskui pasivyti korpusą, kuris žygiavo greičiau nei kiti junginiai.“
Siekiant atkirsti visą išilgai Dauguvos išdėstytą priešo kariuomenę ir greit plėtoti armijų grupės „Šiaurė“ operacijas, būtinai reikėjo užimti nesugriautus tiltus
per Dauguvą, nes ši plati upė buvo didelė kliūtis. Puolant 4-ajai tankų grupei,
abu tankų korpusai turėjo stengtis kaip galima greičiau pasiekti Dauguvą. 56-asis
tankų korpusas tikėjosi laimėti šias varžybas. Jis buvo palankesnėje padėtyje, nes,
kiek mūsų žinota apie priešo pajėgų grupuotę, gilumoje turėjo susidurti su silpnesnėmis priešo pajėgomis negu 41-asis tankų korpusas. Todėl 41-ąjį tankų korpusą vadovybė sustiprino viena tankų divizija. Į mano siūlymą verčiau pagrindinį
smūgį surengti iš silpnesnes pajėgas turinčio ruožo nebuvo atsižvelgta.
Prieš imdamas aprašinėti 56-ojo tankų korpuso kovos veiksmus, kurie, tiesą
sakant, įdomūs tik todėl, kad tai buvo iš tiesų tankų reidas, turiu apsistoti prie
vienos aplinkybės, kuri aiškiai atskleidžia, kokia praraja skyrė kario nuomonę nuo
politinės vadovybės nuomonės.
Likus keletui dienų iki puolimo pradžios, gavome OKH įsakymą, kuris vėliau
tapo žinomas „įsakymo dėl komisarų“ pavadinimu. Jo esmė buvo ta, kad reikalauta
nedelsiant sušaudyti visus paimtus į nelaisvę Raudonosios armijos komisarus –
bolševikinės ideologijos skleidėjus.
Tarptautinės teisės požiūriu, politiniai komisarai vargu ar galėjo naudotis
kariškiams numatytomis privilegijomis. Jie, žinoma, nebuvo kareiviai. Vargu ar
aš žvelgčiau, pavyzdžiui, į gauleiterį kaip į kariškį, jei jis būtų paskirtas mano politiniu prižiūrėtoju. Bet lygiai taip pat nebuvo galima šių komisarų priskirti prie
nedalyvaujančiųjų mūšiuose, kaip, pavyzdžiui, medicinos personalas, kariniai dvasininkai ar korespondentai. Priešingai, nors jie ne kariai, buvo fanatiški kovotojai,
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kaip tik kovotojai, kurių veikla tradiciniu kariniu požiūriu galėjo būti laikoma
nelegalia. Jų užduotis buvo ne tik vykdyti vadų politinę kontrolę, bet ir karui suteikti patį žiauriausią pavidalą, kuris visiškai prieštaravo ankstesniam kariavimo
supratimui. Komisarai kaip tik buvo tokie žmonės, kurie pirmiausia ėmė taikyti
tokius kariavimo ir elgesio su karo belaisviais metodus, kurie aiškiai prieštaravo
Hagos konvencijai dėl sausumos karo.
Bet kad ir kokia būtų mūsų nuomonė dėl komisarų statuso, tarptautinės teisės
požiūriu, įsakymas šaudyti juos mūšyje paėmus į nelaisvę prieštaravo bet kokioms
kario moralės normoms. Toks įsakymas, kaip įsakymas dėl komisarų, šioms normoms buvo iš esmės priešingas.
Šio įsakymo vykdymas prieštaravo ne tik kariuomenės garbei, bet ir moralinei
dvasiai, todėl buvau priverstas pranešti savo viršininkui, kad mano kariuomenė
šio įsakymo nevykdys. Šiuo atveju veikiau pritariant visiems dalinių vadams,
mano korpusas taip ir elgėsi. Beje, suprantama, viršininkai visiškai sutiko su mano
nuomone. Mėginimai atšaukti šį įsakymą baigėsi sėkme tik kur kas vėliau, kai
paaiškėjo, kad vienintelis įsakymo dėl komisarų rezultatas buvo tai, jog komisarai
pačiais žiauriausiais būdais vertė kariuomenę kovoti iki galo.*
Per mūsų neilgą rengimąsi korpuso štabas buvo Insterburge (dab.
Černiachovskas). Aš su adjutantu vyresniuoju leitenantu Spechtu įsikūrėme užmiestyje, miško laukymėje pastatytoje Insterburgo ligoninės vyriausiojo gydytojo
Wiedwaldo viloje. Sutuoktiniai Wiedwaldai mus pasitiko svetingai, kaip įprasta
Rytų Prūsijoje. Dienos, kurias mums teko laimė praleisti šiuose nuostabiuose namuose su maloniais šeimininkais, buvo tiesiog puikios.
Man malonu prisiminti ir senąjį eigulį, kurio namuose mes po vienos iš mūsų
divizijų naktinių mokymų gelbėdamiesi nuo lietaus pasistiprindavome puodeliu
karštos kavos ir tikrais prūsiškais pusyčiais, mūsų šeimininkui pasakojant tai apie
savo elnius ir briedžius, tai apie tarnybą kariuomenėje.
Paskutines dienas prieš puolimo pradžią praleidome arti sienos esančiame
Lenkeno dvare, kuris Rytų Prūsijoje garsėjo žirgynu. Jo šeimininkas von
Sperberis, atsargos rotmistras, tuo metu buvo fronte. Lenkeno dvaras įsikūręs
puikiame miške, ir kai ten atvykome, pamatėme ganyklą, kurioje ganėsi grynakraujai žirgai. Tai buvo grožio ir harmonijos kupinas kampelis. Jo vaizdas mums
atrodė kaip geras ženklas. Koks puikus atrodė šis tėvynės kampelis, mūsų paskutinis prieglobstis Vokietijos žemėje! Kai važiavome pro tipišką Rytų Prūsijai
* Kai ėmiau vadovauti 11-ajai armijai, paaiškėjo, kad mano nuomonei pritaria beveik visi sausumos pajėgų junginiai ir 11-oji armija įsakymo dėl komisarų nevykdė. Nedidelis skaičius komisarų, kurie nebuvo
paimti mūšyje, bet sulaikyti užnugaryje kaip partizanų vadovai ar organizatoriai. Su jais buvo elgiamasi
pagal karo teisę (aut. pastaba).
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paprastą, žemą gyvenamąjį namą, pamatėme jauną, gražią merginą, kuri uoliai
tvarkė verandą. Marga skarelė juosė jos dailų, skaistų veidą. „O!.. – šūktelėjo
vienas iš mano bendrakeleivių, – jei čia viskas taip miela!..“ Jis paklausė jaunosios
merginos, kur yra namų šeimininkė. Vyruko veido išraiška liudijo, kad jis yra suglumęs, kai išgirdo su malonia šypsena ištartą atsakymą: „Tai aš. Sveiki atvykę!“
Mes visi pratrūkome juoktis. Jaunoji sodybos šeimininkė neseniai pagimdė sūnų
ir aš tapau berniuko krikštatėviu. Taip atsirado ryšys, kuris pergyveno karo ir
sunkius pokario metus. Jaunoji von Sperber, kai jos vyras buvo kare, valdė dvarą
ir žirgyną. Paskui jai teko bėgti nuo rusų. Su vyru ir septyniais vaikais ši „jaunoji
būtybė“, dėl kurios mes tada taip suklydome, dabar gyvena Eltvilyje prie Reino.
Kai 1953 metais pagaliau grįžau iš anglų nelaisvės, ji man atsiuntė butelį geriausio
vyno, kokio tik buvo galima rasti šiame žinomame rajone, kuris garsėjo vynuogynais. Kas nusimano apie Reino vynus, supranta, koks tai vertingas gėrimas.
Birželio 21 d. 13.00 į korpuso štabą atėjo įsakymas dėl puolimo, kuris prasideda kitą rytą 3.00. Kauliukai buvo mesti!
Korpusui skirtas nedidelis rajonas miške šiauriau Mėmelio man suteikė galimybių iš pradžių priešo pasienio pozicijoms, žvalgybos duomenimis, užimtoms
jo įgulų, pulti išsiverčiant tik su 8-ąja tankų divizija ir 290-ąja pėstininkų divizija.
3-ioji motorizuotoji pėstininkų divizija buvo rezerve piečiau Mėmelio.
Iš pradžių mūsų kariuomenė pasienyje susidūrė su menku, matyt, priešo kovinės saugos, atoveikiu. Bet netrukus sustojo priešais įtvirtintą rajoną, kuris buvo
įveiktas tik tada, kai vidurdienį 8-oji pėstininkų divizija pralaužė priešo pozicijas
šiauriau Mėmelio.
Jau pirmąją dieną mums teko susipažinti su metodais, kuriuos naudojo kariaudami sovietai. Vieno iš mūsų žvalgybos patrulių, kurį priešas atkirto, kariai vėliau
buvo mūsų kariuomenės rasti, išskersti ir žvėriškai sužaloti. Mano adjutantas ir aš
daug važinėjome po rajonus, kuriuose dar galėjo būti priešo dalinių, ir nusprendėme gyvi šiam priešui nepasiduoti. Vėliau dažnai pasitaikydavo, kad sovietų kareiviai pakelia rankas rodydami, jog pasiduoda nelaisvėn, o kai mūsų pėstininkai
prie jų prieina, šie vėl griebiasi ginklo. Arba sužeistasis simuliuoja, kad miršta, o
paskui iš nugaros šaudo į mūsų kareivius.
Bendras įspūdis apie priešą buvo toks, kad jis fronto juostoje mūsų puolimo nebuvo užkluptas netikėtai, bet sovietų vadovybė jo nelaukė – ar dar nelaukė – todėl
neįstengė greit pastūmėti priekin turimų didelių pajėgų.
Daug ginčytasi, ar sovietų kariuomenės pajėgų išskleidimas buvo gynybinio, ar
puolamojo pobūdžio. Iš Sovietų Sąjungos vakarinėse srityse sutelktų daugybės
tankų Balstogės ir Lvovo rajonuose buvo galima spėti, kad – bent jau Hitleris taip
motyvavo sprendimą pradėti puolimą, – anksčiau ar vėliau Sovietų Sąjunga puls.
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Plano „Barbarossa“ pradžia. Vokiečių kariai Vokietijos ir SSRS pasienyje.
1941 m. birželio 22 d.

Kita vertus, neatrodė, kad Sovietų Sąjungos pajėgų grupuotė birželio 22 d. ketina
artimiausiu metu pradėti puolimą.
Vorošilovo armijų grupė, išsidėsčiusi priešais mūsų armijų grupę „Šiaurė“, prie
sienos turėjo tik 7 divizijas, nors jai priklausė 29-oji šaulių divizija, 2-oji tankų
divizija ir 6 mechanizuotosios brigados (pagal von Tippelskirchą), išdėstytos užnugaryje prie Šiaulių, Kauno ir Vilniaus, o iš dalies net Pskovo–Opočkos rajone
(taigi Stalino linijoje). Abi kitos sovietų armijų grupės (Timošenkos ir Budiono)
taip pat giliai ešelonuotos, nors jų daliniai, veikiantys pasienio juostoje, buvo
gerokai stipresni.
Labiausiai tikrovę atitiks tikinimas, kad sovietų kariuomenės išskleidimas dar
užimant Rytų Lenkiją, Besarabiją ir Pabaltijį, buvo „išskleidimas bet kokiu atveju“.
1941 m. birželio 22 d. sovietų kariuomenė iš tikrųjų taip giliai ešelonuota, kad
buvo pasirengusi tik gynybai. Bet, atsižvelgus į Vokietijos politinę ir karinę situaciją, šis vaizdas galėjo greitai pasikeisti. Raudonoji armija, armijų grupių dydžiu,
bet ne kokybe pranokstanti vokiečių kariuomenę, galėjo būti per trumpą laiką
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sutelkta taip, kad įstengtų pradėti puolimą. Sovietų kariuomenės išskleidimas,
kuris iki birželio 22 d. ir galėjo būti pasirengimas gynybai, atrodė grėsmingas. Vos
Sovietų Sąjungai įgijus politinių ar karinių galimybių, ji būtų virtusi tiesiogine
grėsme Vokietijai.
Žinoma, 1941 metų vasarą Stalinas dar nebūtų ėmęs kariauti su Vokietija. Bet
jei Sovietų Sąjungos vyriausybė, atsižvelgdama į besirutuliojančius įvykius, ketino
daryti Vokietijai politinį spaudimą ar net grasinti kariniu įsikišimu, be abejonės,
pajėgų rengimas gynybai galėjo per trumpą laiką virsti rengimu puolimui. Taigi
galima kalbėti kaip tik apie „išskleidimą bet kokiu atveju“.
Bet grįžkime prie 56-ojo tankų korpuso.
Jei korpusas norėjo įvykdyti jam skirtą užduotį užimti nesugriautus tiltus per
Dauguvą prie Daugpilio, tada, pralaužus pasienio pozicijas, reikėjo veikti taip.
Pirmąją puolimo dieną korpusas turėjo pasistūmėti 80 km į gilumą, kad galėtų
užimti tiltą per Dubysą prie Ariogalos. Dubysos linija man buvo pažįstama dar
nuo Pirmojo pasaulinio karo. Šis ruožas – tai gilus upės slėnis stačiais, tankams
neįveikiamais krantais. Per Pirmąjį pasaulinį karą mūsų geležinkelių kariuomenė
per keletą mėnesių nutiesė per šią upę pavyzdinį medinį tiltą. Jei priešui pavyktų
susprogdinti tą didelį tiltą prie Ariogalos, korpusas būtų priverstas šioje linijoje
sustoti. Priešas laimėtų laiko kitoje upės pusėje pasirengti gynybai, kurią būtų
sunku pralaužti. Atrodė aišku, kad tokiu atveju nevertėtų tikėtis užimti tiltus prie
Daugpilio. Perkėla prie Ariogalos mums tapo puikiu tramplinu siekiant šio tikslo.
Kad ir kokia būtų sudėtinga mano skirta užduotis, 8-oji tankų divizija (vadas
– generolas Brandenbergeris), kurioje tą dieną daugiausia ir buvau, ją atliko.
Pralaužus pasienio pozicijas, įveikdamas priešo atoveikį giliai užnugaryje birželio
22-osios vakarop jos priešakinis būrys užėmė perkėlą prie Ariogalos. 290-oji divizija skubiai traukė paskui jį, 3-ioji motorizuotoji pėstininkų divizija vidurdienį
pražygiavo Klaipėdą ir pradėjo kovą dėl perkėlos piečiau Ariogalos.
Pirmasis žingsnis pavyko.
Antroji sėkmės prielaida prie Daugpilio buvo ta, kad korpusas pultų nesustodamas iki Daugpilio, nekreipdamas dėmesio į tai, ar spėja paskui jį kaimynai. Tik
visiškai netikėtas smūgis priešui būtų galėjęs suteikti galimybių ten užimti tiltus.
Savaime suprantama, kad toks puolimas buvo labai rizikingas.
Korpusui, kaip mes ir tikėjomės, pralaužiant pavyko aptikti priešo gynybos
silpną vietą. Tiesa, jis vis susidurdavo su priešo daliniais, kurie stodavo į kovą. Bet
korpuso divizijoms pavyko gana greit palaužti priešą, nors kartais ir atkakliuose
mūšiuose.

Pirmasis didelis tankų susidūrimas – mūšis ties Raseiniais 1941 m. birželio 22 d.
Šis sovietų sunkusis tankas KV-2 paliktas pasibaigus amunicijai.

Mums iš kairės esantis 41-asis tankų korpusas susidūrė iš pradžių su stipria
priešo grupuote Šiaulių rajone, todėl labai užtruko, mums iš dešinės 16-osios armijos kairysis sparnas kovojo dėl Kauno, o 56-asis tankų korpusas jau birželio 24
d. Ukmergės rajone atkovojo didelį kelią, vedantį į Daugpilį.
Įsiveržęs 170 km į priešo teritorijos gilumą, korpusas paliko toli už savęs ne tik
kaimynus, bet ir priešo dalinius, išsidėsčiusius pasienio srityje. Tik 130 kilometrų
skyrė mus nuo trokštamo tikslo – tiltų per Dauguvą! Ar galime toliau žygiuoti
tokiu tempu? Buvo aišku, kad priešas mes prieš mus naujas pajėgas iš rezervų. Jis
tuo pačiu metu galėjo kiekvieną akimirką bent laikinai panaikinti už mūsų susidariusį plyšį ir atkirsti mus nuo užnugario tarnybų. Apie šį pavojų ne kartą įspėjo
tankų grupės vadovybė. Bet neketinome delsti ir pražiopsoti nepastovią laimę.
Mūsų 290-oji pėstininkų divizija, žinoma, negalėjo ištverti tokio tempo. Bet
tai, kad ji žygiavo paskui mūsų korpusą, teikė mums tam tikro pasitikėjimo, ir
ji jau nukreipė į save dideles pajėgas, kurios galėjo užpulti mus iš užnugario. Bet
numatyto tikslo – Daugpilio – link puolė abi mūsų korpuso divizijos, 8-oji tankų
divizija, veikianti išilgai didelio kelio, ir lėčiau žygiuojanti aplinkiniais keliais piečiau 3-ioji motorizuotoji pėstininkų divizija.
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Abi divizijos atkakliuose mūšiuose iš dalies sumušė metamus į kovą priešo
rezervus. 70 priešo tankų (mes patys tankų turėjome tik maždaug dvigubai daugiau) ir daug priešo artilerijos baterijų liko keliuose. Turėjome mažai laiko ir jėgų
surinkti belaisvius.
Birželio 26-osios rytą 8-oji tankų divizija pasiekė Daugpilį. 8 valandą ryto būdamas jos štabe gavau pranešimą, kad abu dideli tiltai per Dauguvą atiteko mums.
Mūšis vyko dėl kitame krante išsidėsčiusio miesto. Visiškai nesugadintas didelis
tiltas dabar priklausė mums. Postai tilto prieigose, iš kurių ketinta įžiebti padegamąsias virvutes, buvo užimti. Geležinkelio tiltas tik menkai apgadintas nedidelio
sprogimo, bet buvo tinkamas eismui. Kitą dieną 3-iajai motorizuotajai divizijai
pavyko netikėtai forsuoti upę aukščiau miesto. Mūsų tikslas pasiektas!
Prieš prasidedant puolimui man buvo pateiktas klausimas, ar manome pasiekti
Daugpilį ir per kokį laiką tai padarysime. Atsakiau, kad jei neįstengsime per 4
dienas, vargu ar pavyks užimti juos nesugadintus. Dabar tai atlikome per 4 dienas
ir 5 valandas nuo puolimo pradžios. Nuslopinome priešo atoveikį, per nenutrūkstamą reidą nužygiavę 300 km (skaičiuojant tiesia linija). Vargu ar įmanomas
toks laimėjimas, jei visi vadai ir kareiviai nebūtų vieningai siekę tikslo – užimti
Daugpilį ir jei mes nebūtume pasiryžę dėl to smarkiai rizikuoti. Dabar buvome
labai patenkinti važiuodami per didžiulius tiltus į miestą, kurio dalį, deja, priešas
paleido dūmais. Be to, mūsų tikslas pasiektas be didelių aukų.
Žinoma, korpuso, kuris vienišas buvo išsidėstęs Dauguvos šiauriniame krante,
padėtis niekaip negalėjo būti pavadinta saugia. 41-asis tankų korpusas ir 16-osios
armijos dešinysis sparnas liko 100–150 kilometrų nuo mūsų. Tarp jų ir mūsų
buvo daug sovietų korpusų, kurie traukėsi prie Dauguvos. Mums teko atsižvelgti
ne tik į tai, kad priešas bet kokiais būdais pasistengs mesti prieš mus, į Dauguvos
šiaurinį krantą, atvykstančias naujas pajėgas. Mes taip pat turėjome pridengti
pietinį krantą nuo ton pusėn atsitraukiančių priešo dalinių. Kad mūsų situacija
yra pavojinga, ypač paaiškėjo tada, kai korpuso štabo užnugario skyrius buvo užpultas iš užnugario netoli korpuso vadavietės. Bet šis klausimas dėl mūsų, laikinai
likusių vienišų, padėties, kurioje, žinoma, negalėjome būti labai ilgai, mūsų štabą
domino mažiau negu klausimas, kaip įvykiai rutuliosis toliau. Artimiausias tikslas – Leningradas ar Maskva? Birželio 27 d. „Storchu“ atskridęs pas mus tankų
grupės vadas į šį klausimą negalėjo atsakyti. Buvo galima manyti, kad vadas turėjo
žinoti, kokie yra tolesni operatyviniai tikslai, bet taip nebuvo. Ir net buvome nuskriausti gavę įsakymą saugoti perkėlas placdarmo prie Daugpilio, kurį turėjome
išplėsti, rajone. Buvome priversti laukti, kol atžygiuos 41-asis tankų korpusas,
kuris turėjo persikelti prie Jekabpilio, taip pat 16-osios armijos kairiojo sparno
daliniai.
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7 žemėlapis. Armijų grupės „Šiaurė“ operatyvinė padėtis liepos 26 d.,
56-ajam tankų korpusui užėmus Daugpilį.

Žinoma, tai buvo „patikimas“ ir teisingas kaip mokykloje sprendimas. Bet vis
tiek manėme kitaip. Mūsų nuomone, priešo fronto gilumoje pasirodęs korpusas
sukels priešui paniką. Jis, aišku, mėgins daryti viską, kad nublokštų mus už upės,
ir šiam tikslui telks visas pajėgas. Bet kuo greičiau žygiuotume, tuo menkiau
priešas įstengtų mesti prieš mus, iš anksto suplanavusius šią operaciją, pranašesnes pajėgas. Jei užtikrindami perkėlų per Dauguvą saugumą toliau pultume
Pskovo kryptimi ir tankų grupė kaip galima toliau pastūmėtų tankų korpusą
per Dauguvą, priešui tektų, kaip tai jau yra buvę, mesti prieš mus tik tą kariuomenę, kurią turi netoliese. Jis negalėtų įvykdyti iš anksto suplanuotos operacijos.
Pribaigti sumuštus priešo dalinius piečiau Dauguvos galėtų paskui mus traukiančios armijos.
Aišku, atskiram tankų korpusui ar visai tankų grupei vienai pasistūmėti į
Rusijos erdvės gilumą rizika didėjo.
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Bet, kita vertus, judriojo junginio, esančio priešo fronto užnugaryje, saugumas
daugiausia grindžiamas judrumu. Jei jis sustos, bus nedelsiant atakuotas iš visų
pusių besiartinančio priešo rezervų.
Kaip jau minėta, šios nuomonės nerėmė vyriausioji vadovybė, dėl ko, žinoma,
jai nepapriekaištausi. Žinoma, jei toliau žygiuodami mėgintume nepaleisti iš
rankų Fortūnos, tai būtų azartiškas žaidimas. Ji galėtų įvilioti mus ir į prarają.
Taigi tikslas – Leningradas – traukėsi nuo mūsų į tolimą ateitį, o korpusas turėjo
trypčioti prie Daugpilio. Kaip buvo galima numatyti, priešas telkė naujas pajėgas ir ne tik nuo Pskovo, bet ir nuo Minsko bei Maskvos. Netrukus mums teko
Dauguvos šiauriniame krante gintis nuo priešo atakų, kurias rėmė viena tankų divizija. Kai kuriuose ruožuose kilo nemažų sunkumų. Per vieną kontrataką, kurios
ėmėsi 3-ioji motorizuotoji divizija, turėdama tikslą susigrąžinti prarastą vietovę,
3 sužeisti karininkai ir 30 kareivių, kurie prieš dieną pateko į priešo nagus, buvo
aptikti negyvi.
Tomis dienomis sovietų aviacija visomis išgalėmis stengėsi sugriauti mums atitekusius tiltus. Stebėtinai atkakliai nedideliame aukštyje viena eskadrilė po kitos
skrido pasiekdama vienintelį rezultatą – lėktuvai buvo numušami. Tik per vieną
dieną mūsų naikintuvai ir zenitinė artilerija numušė 64 sovietų lėktuvus.

Vokiečių nutiestas pontoninis tiltas per Dauguvą prie Jekabpilio.
1941 m. vasara–ruduo.
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Pagaliau liepos 2 d., kai į mūsų korpusą atvyko trečias mechanizuotasis junginys –
SS divizija „Totenkopf “, o iš kairės nuo mūsų 41-asis tankų korpusas peržengė
Dauguvą prie Jekabpilio, galėjome vėl pajudėti.
4-oji tankų grupė buvo nukreipta toliau pulti per Rėzeknę–Ostrovą Pskovo
link. Taigi kažkur tolumoje pagaliau atsirado mūsų tikslas – Leningradas!
Bet po korpuso netikėto reido Daugpilio kryptimi jau praėjo 6 dienos. Priešas
turėjo laiko įveikti šoką, kurį patyrė vokiečių kariuomenei atsiradus Dauguvos
rytiniame krante.
Toks reidas, kurį atliko 56-asis tankų korpusas iki Daugpilio, neišvengiamai
sutrikdo priešą ir kelia paniką jo užnugaryje, žlugdo vadovavimą kariuomenei ir
daro beveik neįmanomą planingą operacijų vykdymą. Šiuos pranašumus 4-oji
tankų grupė dėl veiksmų prie Dauguvos prarado, nors dėl to galbūt ir buvo svarių
priežasčių. Ar pavyks dar kartą tokiu pačiu mastu pralenkti priešą, atrodytų bent
jau abejotina. Bet kokiu atveju viena buvo aišku, kad tai įmanoma tik tuomet,
jei tankų grupei pavyktų visas jėgas skirti atlikti vienai užduočiai. Kaip tik to,
kaip pamatysime, neįvyko, nors priešas ir neturėjo pakankamai pajėgų sustabdyti
tankų grupės pasistūmėjimą.
Iš pradžių tankų grupė puolimui nuo Daugpilio–Jekabpilio linijos Pskovo
kryptimi panaudojo visas pajėgas, 56-ąjį tankų korpusą – ilgu Daugpilio–
Rėzeknės–Ostrovo–Pskovo – keliu ir ryčiau šio kelio kairiajame sparne – 41-ąjį
korpusą. Priešo atoveikis buvo daug stipresnis ir planingesnis negu karo pirmosiomis dienomis. Tačiau mes vis tiek jį stūmėme.
Per tuos mūšius įsiminiau vieną mažą epizodą, į kurį mano valdiniai žvelgė
iš dalies piktdžiugiškai. Kas tokiuose tankų mūšiuose vadovavo tankų korpusui,
žino, kad ir kaip stebėtinas būtų vokiečių kariuomenės veržlus šuolis priekin, siekiant nuolat persekioti priešo kariuomenę, visada reikia, kad persekiojant priešą
priešakiniuose padaliniuose būtų aukštesniųjų vadų, kurie juos suaktyvintų. Tad
ir aš atvykau į 8-osios tankų divizijos vieną kovinę grupę, kuri sustojo dėl priešo
artilerijos ugnies. Iš pradžių pamaniau, kad, sprendžiant iš apšaudymo pobūdžio,
tai buvo priešo trikdančioji ugnis į šį didelį kelią, kuri neturi sustabdyti mūsų žygiavimo. Bet vos tik spėjau išsakyti savo nuomonę, užgriuvo priešo artilerijos uraganinė ugnis, kuri privertė mus greitai slėptis. Mano ištikimas vairuotojas Nagelis,
mėgindamas greit išvairuoti iš apšaudymo rajono, buvo sužeistas, laimė, lengvai.
Tuo metu, kai tūnodami plyšiuose laukėme, kol baigsis apšaudymas, ponai iš šio
štabo negalėjo nuslėpti piktdžiugos, kad korpuso vadui teko tokia pamoka. Paskui
visi nuoširdžiai pasijuokėme ir netrukus pajudėjome tolyn. Tankų grupė artėjo
prie „Stalino linijos“ – sovietų pasienio įtvirtinimų, kurie įvairiai keisdamiesi
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driekėsi išilgai buvusios Sovietų Sąjungos sienos nuo Čiudo ežero pietinio galo
vakariau Pskovo iki buvusios rusų pasienio Sebežo tvirtovės.
Tankų grupės vadovybė 41-ajam tankų korpusui pulti skyrė svarbų kelią į
Ostrovą, o 56-asis tankų korpusas staigiai pasuko į rytus, Sebežo–Opočkos kryptimi. Vadovybė manė, kad korpusas, pralaužęs „Stalino liniją“, įstengs iš vakarų
aplenkti stiprią priešo tankų grupuotę, kuri, kaip manyta, buvo Pskovo rajone:
puiki mintis, jei priešo grupuotė iš tikrųjų ten išdėstyta ir būtų galima tikėtis, kad
56-asis tankų korpusas greit atliks aplenkiamąjį manevrą.
Bet, mūsų nuomone, pirmasis spėjimas neatitiko tikrovės, o antrasis sumanymas buvo neįvykdomas, nes korpusas nurodyta kryptimi turėjo įveikti plačią
pelkėtą vietovę priešais „Stalino liniją“. Mūsų siūlymai – abiem korpusams toliau pulti Ostrovo kryptimi – liko be rezultatų. Deja, mūsų baimė dėl pelkėtos

SS divizijos „Totenkopf“ grenadieriai poilsio minutę
Rytų fronte. 1941 m. vasara.
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vietovės pasitvirtino. 8-oji tankų divizija, tiesa, rado per pelkes vedantį klojinį. Bet
jis buvo užkimštas sovietų motorizuotosios divizijos mašinų, kurios ten ir liko.
Prireikė ne vienos dienos išvalyti kelią ir atstatyti sugriautus tiltus. Kai pagaliau
tankų divizija įstengė išsikapstyti iš pelkių, ją pasitiko stiprus priešas, kurį pavyko
palaužti tik po gana atkaklių mūšių.
3-ioji motorizuotoji divizija savo puolimo juostoje aptiko tik siaurą kelią,
kuriuo negalėjo važiuoti mašinomis. Ji buvo priversta atsitraukti ir įtraukta į 41ąjį tankų korpusą, kuris veikė Ostrovo kryptimi.
Kiek geresnėmis sąlygomis traukė vietove SS divizija „Totenkopf “, puolanti
Sebežo kryptimi. Bet ji susidūrė su įtvirtinta linija ir pasirodė, kad šios kariuomenės vadams trūksta gero parengimo bei patirties.
Tačiau drausmės ir kariško tvirtumo, be abejonės, divizija nestokojo. Aš net
turėjau progą pagirti ją už ypač gerą drausmę žygyje, o tai – itin svarbi sklandaus
motorizuotųjų junginių judėjimo prielaida.
Divizija taip pat visada atakavo labai drąsiai ir buvo tvirta gynyboje. Vėliau ši
divizija ne kartą buvo mano kariuomenės dalis ir manau, kad tai geriausia iš visų
SS divizijų, kurias man teko regėti. Jos buvęs vadas – narsus karys – netrukus
buvo sužeistas, o vėliau žuvo. Bet visos šios savybės negalėjo atstoti vadų karinio
rengimo stokos. Divizija patyrė milžiniškų nuostolių, nes jos vadai turėjo mokytis
mūšyje tų dalykų, kurių kiti sausumos kariuomenės junginiai buvo seniai išmokę.
Šie nuostoliai, taip pat nepakankama patirtis lėmė, kad ji praleisdavo geras galimybes ir neišvengiamai turėjo kovoti naujuose mūšiuose. Juk nieko nėra sunkiau
nei išmokti pasinaudoti akimirka, kai, susilpninus priešo pajėgas, atsiranda galimybių pasiekti lemiamą laimėjimą. Vykstant mūšiams vis turėjau padėti divizijai,
bet neįstengiau užkirsti kelio jos smarkiai didėjantiems nuostoliams. Po dešimties
dienų kovų jos tris pulkus teko sujungti į du.
Kad ir kaip narsiai kovojo SS kariuomenės divizijos, kad ir kokių puikių rezultatų pasiekdavo, vis tiek nė kiek neabejotina, jog kurti šias ypatingas karines
formuotes buvo neatleistina klaida. Puikus papildymas, kurio kariai kituose kariuomenės daliniuose galėjo tapti puskarininkiais, SS kariuomenėje taip greitai
išeidavo iš rikiuotės, kad su šiuo reiškiniu niekaip nebuvo galima taikstytis. Jų
pralietas kraujas nebuvo vertas pasiektų laimėjimų. Dėl nereikalingų nuostolių
kalti buvo tie, kurie politiniais sumetimais formavo šiuos ypatingus junginius,
nepaisydami visų sausumos kariuomenės autoritetingų instancijų prieštaravimo.
Tačiau jokiu būdu negalima pamiršti, kad SS kariuomenės kariai fronte buvo geri
draugai ir narsūs bei tvirti kovotojai. Neabejotina, didelė dalis SS kariuomenės
mielai būtų sutikusi pasitraukti iš Himmleriui pavaldžių pajėgų ir įsijungti į sausumos kariuomenę.
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