
Įžanga 
7

1900–1914 m. Epochos pabaiga  
1 1

1914 m. Krytis į bedugnę  
3 3

1915 m. Nauji frontai   
6 5

1916 m. Alinantys nuostoliai  
9 5

1917–1918 m. Proveržis   
1 2 9

1919–1929 m. Prarastoji karta   
1 6 3

1930–1936 m. Fašizmo banga  
1 9 7

1936–1939 m. Kylančios tamsumos   
2 2 9

1939–1940 m. Karo šėlsmas  
2 6 3

1941–1942 m. Invazija  
2 9 5

1943–1944 m. Lūžis  
3 2 9

1944–1945 m. Išsivadavimas  
3 6 3

1945–1946 m. Žlugimas  
3 9 7

Rodyklė  
4 3 0



„Pradėsime didį kryžiaus žygį,
kuriam rengėmės visus praėjusius mėnesius.“

Vyriausiojo vado generolo Dwighto D. Eisenhowerio
kreipimasis į Sąjungininkų pajėgas išsilaipinimo Normandijoje dieną,

1944 m. birželio 6 d.

Išsivadavimas



3 6 4 3 6 5

1944 m. rugpjūčio 25 d.

Vokiečių komendantas 
nepaklūsta Hitlerio 
įsakymui sunaikinti 
Paryžių. Šalies sostinę 
išvaduoja Prancūzijos 
kariuomenės 2-oji 
šarvuočių bei tankų 
divizija ir JAV 
pėstininkai.

1944 m. rugsėjo 17–26 d.

Montgomery suplanuota 
Olandijos operacija 
„Market-Garden“ 
klostosi labai 
nesėkmingai. 
Nepavyksta užimti tiltų 
per Mezą ir Žemutinį 
Reiną, siekiant padidinti 
invazijos į Vokietiją 
spartą.

1944 m. gruodžio 16 d.

Hitleris įsako pradėti 
Ardėnų operaciją, kurios 
tikslas – pralaužti frontą, 
padalijant Sąjungininkų 
pajėgas perpus, ir 
susigrąžinti Antverpeną. 
Ji žlunga, nes 
besipriešinančios JAV 
pajėgos sulaukia 
pastiprinimo. 

1944 m. gruodžio 27 d.

Raudonoji armija 
pradeda Vengrijos 
sostinės Budapešto 
apgulą. Nuo 1944-ųjų 
rugpjūčio puolančios 
sovietų pajėgos jau 
užėmė Rumuniją, 
Bulgariją bei Jugoslaviją.

1945 m. sausis

Raudonoji armija 
pasiekia Vokietijos 
teritoriją ir pradeda 
plataus masto įsiveržimą 
į Rytų Prūsiją. Išsipildo 
vokiečių košmaras, kad 
puolantys sovietų kariai 
juos sistemingai 
prievartaus, kankins ir 
žudys. 

1944 m. birželio 10 d.

Į šiaurės vakarus nuo 
Limožo esančiame 
Oradūro prie Glano 
kaime Waffen-SS 
padalinys nužudo 
642 vietos gyventojus. 
Tai – skaudžiausias 
keršto už Prancūzijos 
pasipriešinimo judėjimo 
veiksmus atvejis po 
išsilaipinimo 
Normandijoje.

1944 m. birželio 15 – 
liepos 9 d.

Jungtinių Valstijų 
pajėgos užima Saipano 
salą, iš kurios 
pakilsiantys 
bombonešiai B-29 galės 
rengti antskrydžius prieš 
Tokiją. Tuo metu 
netoliese esančioje 
Filipinų jūroje JAV 
karinis jūrų laivynas 
triuškina priešo laivus 
bei lėktuvus.  

1944 m. liepos 20 d.

Nacių valdžia 
nepatenkintas Vokietijos 
kariuomenės karininkas 
padeda bombą Hitlerio 
vadavietėje „Vilko irštva“ 
Rytų Prūsijoje. Sprogus 
užtaisui, fiureris per 
plauką išvengia mirties.

1944 m. rugpjūčio 1 – 
spalio 2 d.

Varšuvoje sukilėliai, 
dalyvaujant Lenkijos 
Armijos Krajovos 
padaliniams, griebiasi 
ginklo prieš nacių 
okupantus. Puolančioms 
sovietų pajėgoms 
teikiant nereikšmingą 
paramą kovotojams, 
maištas žiauriai 
numalšinamas.

1944 m. rugpjūčio 4 d.

Paauglė Anne Frank – 
žydų kilmės vokietė – 
kartu su šeima suimama 
Amsterdame, kur slėpėsi 
nuo nacių. Vėliau 
mergina žuvo Bergeno-
Belseno koncentracijos 
stovykloje, tačiau mus 
pasiekė po mirties Anne 
išgarsinęs jos dienoraštis.

Tai lėmė nuolatinis degalų trūkumas, nuo kurio 
kentėjo Vokietijos kariuomenė, ir Sąjungininkų 
gebėjimas įtraukti į mūšį gausius pastiprinimus 
bei pasinaudoti gynybai tinkančiu vietovės reljefu. 
Sausio pabaigoje JAV pajėgos vėl kontroliavo visą 
gruodį prarastą teritoriją, panaikindamos bet kokius 
pleišto pėdsakus. Tuo metu naciai perėjo į gynybą ir 
be paliovos traukėsi Trečiojo reicho link.

Nuožmūs Ardėnų operacijos mūšiai sugulė į 
Floreos parengtą vaizdo metraštį, atskleidžiantį 
visą jų siaubą. Be šios nuotraukos (čia matomas 
jaunuolis buvo sužeistas per išpuolį prieš JAV kuro 
saugyklą), jis taip pat įamžino gruodžio 17-ąją 
vykusių Malmedi skerdynių sukeltą šiurpą. Jas 
surengė SS pajėgų padalinys, šaltakraujiškai paleidęs 
ugnį į 150 neginkluotų amerikiečių karių, kurie 
buvo pasidavę į nelaisvę. Skaičiuojama, kad bent 
84 iš jų žuvo. Nors tuo metu Florea, dirbdamas karo 
fotografu, buvo regėjęs ir šilto, ir šalto, tačiau vėliau 
Malmedi įvykius prisiminė šiais žodžiais: „Pajutau, 
tarsi kažkas man būtų smogęs iš visų jėgų – ašaros 
pačios ėmė byrėti. Niekas, ką esu matęs, manęs taip 
stipriai nesukrėtė.“

Antroje 1944-ųjų pusėje sukrečiančių įvykių tikrai 
netrūko. Vokiečių civiliams ir eiliniams kariams 
teko susitaikyti su tuo, kad fiurerio sukeltas karas 
artėjo prie tragiškos pabaigos. Fašizmas po truputį 
prarado valdžią Italijoje. Naciai apleido Viši režimą, 
nesipriešindami jo kontroliuojamoje Viduržemio 
jūros pakrantėje išsilaipinusiems Sąjungininkams. 
Vokietijos kariuomenė paskubomis traukėsi nuo 
Raudonosios armijos karių, tankų bei lėktuvų per 
Baltarusiją ir Lenkiją iki Varšuvos. Be to, sovietai 
įsiveržė į Baltijos šalis, privertė Rumuniją, Bulgariją 
bei Suomiją apleisti Ašies valstybių stovyklą ir 

apgulė Vengrijos sostinę Budapeštą. Naciai prarado 
Jugoslavijos, Graikijos bei Albanijos kontrolę. Kuo 
toliau, tuo labiau Hitleris atsiribojo nuo tautos, 
generolų ir faktų, reikalaudamas kovoti iki mirties, 
taikant išdegintos žemės taktiką. Liepą fiureris per 
plauką išvengė sąmokslininkų surengto pasikėsinimo, 
tačiau paaiškėjo, kad su juo susiję net aukščiausi 
kariuomenės vadai, pavyzdžiui, feldmaršalas 
Rommelis.

1944-ųjų rugpjūčio 25 dieną Sąjungininkai 
išvadavo Paryžių. Ši triumfo akimirka ne tik 
sukėlė daugelio piliečių džiaugsmą, bet ir 
pritraukė būrį iškilių (ir tokiais tapsiančių) karo 
korespondentų, įskaitant amerikiečių rašytoją 
Ernestą Hemingwayʼų. Kita vertus, atgauta laisvė 
neužgožė troškimo atkeršyti. Kolaboravimu su 
naciais apkaltinti vyrai ir ypač moterys buvo 
žeminami, mušami bei persekiojami. Ilgais karo 
metais susikaupusios baimės ir apmaudo negalėjo 
užgožti net artėjančios taikos viltis.

Karas liepsnojo ne tik Europoje, bet ir Ramiojo 
vandenyno regione, kur japonai – dar vieni Hitlerio 
sąjungininkai – po truputį artėjo prie prarajos. JAV 
jūrų pėstininkai išplėšė ypatingos svarbos pergales 
Saipano saloje bei Filipinų jūroje, kovodami su 
priešininkais, kurie nebijojo žūti ir troško vienintelio 
dalyko – su savimi į mirtį nusitempti kuo daugiau 
priešų. Vakaruose sumaištį kėlė sparnuotųjų raketų 
sprogimai, o Rytuose siaubą varė karo lakūnai 
kamikadzės. Kare naudojamų vis pažangesnių 
ginklų griaunamoji galia nepaliaujamai augo, 
jų keliamas siaubas didėjo. Vis dėlto didžiausias 
košmaras dar laukė ateityje. Prasidėjo paskutinis 
Antrojo pasaulinio karo skyrius, tačiau jį vainikavusį 
epilogą sunku pavadinti laiminga pabaiga.

Po pusmečio nuo išsilaipinimo Normandijoje 
šimtai tūkstančių Vakarų valstybių karių 
veržliai stūmėsi į priekį per okupuotą 
Prancūziją ir Šiaurės Vakarų Europą. Vasarą 

naciai įnirtingai gynėsi, bet dabar puolimas vyko 
sparčiai, todėl Sąjungininkų vadovybė į ateitį žvelgė 
optimistiškai dėl įvairių priežasčių. Hitleriui reikėjo 
paskirstyti besibaigiančius išteklius tarp gynybos 
Rytų fronte, kur SSRS ruošėsi puolamosioms 
operacijoms žiemą, ir Vakarų fronte, nes buvo 
svarbu sustabdyti pirmyn judančius Sąjungininkus. 
Karių stokojančios Vokietijos kariuomenės 
divizijos taip pat neturėjo pakankamai ugnies 
galios. Prancūzijos oro erdvėje puolančiųjų aviacija 
pasiekė visišką pranašumą prieš Liuftvafę. Negana 
to, nuolatiniai Sąjungininkų antskrydžiai prieš 
Rumunijos naftos telkinius itin pablogino nacių 
apsirūpinimą degalais. Fiureris galėjo išsigelbėti 
tik ryždamasis itin rizikingoms strateginėms 
avantiūroms. 1944-ųjų gruodį jis padarė tokį ėjimą, 
surengdamas Ardėnų operaciją – penkių savaičių 
puolamąją kampaniją miškingame Ardėnų regione.

Šią nuotrauką (žr. ankstesnį puslapį) su 
išvargusiu ir sužeistu vokiečių kareiviu padarė 
amerikiečių fotografas Johnas Florea minėtos 
operacijos metu. Fotografijos pasaulyje Florea 
išgarsėjo Holivudo įžymybių nuotraukomis, bet 
1943-iaisiais jis įsidarbino žurnale „Life“ ir ėmė lydėti 
JAV karius po visą pasaulį – nuo karinio rengimo 
stovyklų Kalifornijoje iki lėktuvnešių Ramiajame 
vandenyne ir miestų bei laukų Prancūzijoje. Gruodį 
fotografas buvo priskirtas Jungtinių Valstijų 
kariuomenės 1-ajai armijai, todėl atsidūrė didžiulės 
Vokietijos pajėgų surengtos atakos sūkuryje. 
Tai buvo paskutinė reikšminga nacių puolamoji 

operacija Antrajame pasauliniame kare ir daugiausia 
amerikiečių aukų pareikalavęs šio konflikto mūšis. 
JAV nuostoliai siekė apie 80 tūkstančių karių. 
Išties milžiniška kaina, net jei ji sumokėta už, anot 
Churchillio, „skambiausią amerikiečių pergalę kare“.

1944-ųjų gruodį Hitleris ryžosi avantiūrai, nes 
tikėjosi, kad, Ardėnuose sutelkęs visas galimas 
pajėgas, sugebės pralaužti Sąjungininkų frontą ir 
galbūt susigrąžinti Antverpeną – pagrindinį priešo 
tiekimo uostą. Jis suprato, kad po Prancūzijoje ilgus 
mėnesius trukusių sunkių kovų JAV bei Britanijos 
karių jėgų, šaudmenų ir kitų išteklių atsargos baigė 
išsekti. Šiauriniame ruože sugebėjus priešą ne tik 
rimtai sumušti, bet ir perkirsti jo pajėgas pusiau, 
fiurerio manymu, atsirastų proga sudaryti taiką su 
Vakarų valstybėmis. Tada naciams atsirištų rankos 
mesti visas turimas jėgas kovai su Sovietų Sąjunga. 
Žinoma, visi šie argumentai buvo laužti iš piršto, bet 
Hitleriui tai nerūpėjo. Gruodžio 16-ąją, Ardėnuose 
siaučiant pūgoms, Vokietijos kariuomenės generolai 
pradėjo puolimą.

Negausios, pernelyg retai regione išsidėsčiusios 
JAV pajėgos nesitikėjo priešo puolimo. Be to, 
sukrėstus amerikiečius nustebino vokiečių atakos 
sparta. Pirmajame Ardėnų operacijos etape naciai 
į mūšį metė daugiau nei 400 tūkstančių vyrų ir 
1,4 tūkstančio tankų, kuriuos ugnimi rėmė sunkioji 
artilerija. Nuožmiai kovojusi Vokietijos kariuomenė 
pralaužė Sąjungininkų gynybą Belgijoje prie Sankt 
Vito bei Bastonės miestų, sukurdama didžiulį 
trikampį pleištą, iš kurio kilo angliškasis operacijos 
pavadinimas Battle of the Bulge (Pleišto mūšis).

Vis dėlto sėkmingai prasidėjęs vokiečių puolimas 
netrukus ėmė strigti, o po 1944 m. Kalėdų jų 
judėjimas Antverpeno kryptimi galutinai sustojo. 
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Šerbūras

Pirmosiomis valandomis bei dienomis po 
išsilaipinimo Normandijoje Sąjungininkų pajėgos 
siekė išstumti priešą iš pakrantės ruožo. Tuo metu 
JAV kariuomenės VII korpusas gavo nurodymą 
užimti Normandijos regiono Kotanteno pusiasalį ir 
čia esantį Šerbūrą. Šio miesto giliavandeniame uoste 
būtų galima iškart iškrauti transporto priemones, 
atsargas bei kitus išteklius ir išlaipinti karius, 
t. y. nereikėtų jų į Prancūzijos sausumą pervežti 
naudojantis išsilaipinimo laivais ir improvizuotais 
plaukiojamaisiais uostais. Birželio 21-ąją Šerbūro 
prieigas pasiekę Jungtinių Valstijų kariai visą 
ateinančią savaitę kovojo gatvių mūšiuose, o JAV 
bei Britanijos karo laivai iš pabūklų šaudė į kranto 
gynybos pajėgas.

Birželio 26 dieną Vokietijos kariuomenės įgulos 
vadas generolas leitenantas Karlas Wilhelmas 
von Schliebenas (nuotraukos centre) nusprendė 
pasiduoti, sukeldamas džiaugsmą šerbūriečiams 
ir pasišlykštėjimą Hitleriui, kuris šią kapituliaciją 
pavadino „gėdinga“. O štai kontradmirolą Walterį 
Henneckę (toliau dešinėje) fiureris apdovanojo 
Riterio kryžiumi, nes jis davė įsakymą tyčia 
sunaikinti uosto įrenginius, kad jais negalėtų 
pasinaudoti Šerbūrą užėmę priešai. Anot Hitlerio, 
tai buvo „kranto gynybos istorijoje precedento 
neturintis žygdarbis“. Praktiškai tai reiškė, kad 
Sąjungininkai uostu negalėjo naudotis iki rugpjūčio 
mėnesio.

Šioje nuotraukoje matyti, kaip sargybinių 
lydimas von Schliebenas išlipa iš laivo Britanijoje. 
Vienas to meto laikraštis pranešė, kad plaukiant 
per Lamanšo sąsiaurį su juo buvo elgiamasi 
„kuo maloningiausiai“ ir net pasiūlyta galimybė 
apsikirpti. Von Schliebenas bei Henneckė iki karo 
pabaigos buvo įkalinti Britanijoje, o paskui grįžo į 
gimtąją Vokietiją.
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Mūšis tarp gyvatvorių

Kovas Normandijoje Sąjungininkų kariams 
apsunkino šiam regionui būdinga kraštovaizdžio 
ypatybė bocage – siauri įdubę keliai, apsupti pylimų 
ir tankių gyvatvorių. Šis derinys galėjo tapti 
mirtinais spąstais. Pasinaudodamas normandiškų 
bocage labirintu, priešas galėjo užsimaskuoti ir 
rengti pasalas. Medžių bei augalijos tankmėje 
paslėpti kulkosvaidžiai imdavo švinu laistyti 
žygiuojančius vyrus, kurie taip pat nerimavo, ar 
už posūkio lūkuriuoja pulti pasirengę tankai. 
Todėl 1944-ųjų vasarą regione prasidėjo tam tikras 
partizaninis karas, o JAV ir Britanijos pajėgoms teko 
pritaikyti taktiką bei įrangą prie vietos aplinkybių. 
Iš perdirbtų vokiečių prieštankinių kliūčių buvo 
gaminamos šakės, kurias tvirtindavo prie kai kurių 
Sąjungininkų tankų. Taip šarvuotoji technika 
virsdavo plūgais, gebančiais prasiskverbti pro 
pomiškį.

Šioje nuotraukoje matomi amerikiečių kariai 
šaudo iš 105 mm kalibro haubicos HM2, jų paslėptos 
po maskuojančiu tinklu. Vyrai kovojo Sen Lo miesto 
apylinkėse. Čia vyko bene atkakliausi Normandijos 
operacijos mūšiai. Pagal Sąjungininkų planą buvo 
itin svarbu užimti Sen Lo, nes strategiškai svarbi 
jo vieta suteikė galimybę tęsti puolimą Žemutinėje 
Normandijoje. Dėl šios priežasties miestui, kuris 
jau anksčiau per karą buvo apgriautas, įnirtingai 
smūgiavo artilerija. Jame įsitvirtinę vokiečiai 
priešinosi liepos 7–19 dienomis, o per kovas Sen 
Lo buvo siaubingai nuniokotas. Airių rašytojas 
Samuelis Beckettas, kuris vėliau lankėsi mieste, jį 
apibūdino kaip griuvėsių sostinę. „Mums atvykus, 
nebuvo visiškai nieko, – rašė jis. – Visas Sen Lo buvo 
nušluotas nuo žemės paviršiaus.“
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Sparnuotosios raketos

Šioje nuotraukoje matyti nacių bepilotė raketa 
V-1 (Fau-1), kurios tikslus vokiškas pavadinimas 
„Vergeltungswaffe 1“ reiškia „keršto ginklas“. 
Eiliniai britai jas vadino lėktuvais-sviediniais arba 
zvimbiančiomis bombomis. Pirmą kartą V-1 buvo 
paleista 1944-ųjų birželio 13 dieną. Sparnuotosios 
raketos naudotos turint itin paprastą tikslą – pakilti 
iš paleidimo aikštelių okupuotoje Prancūzijoje, 
Belgijoje bei Nyderlanduose, perskristi Lamanšą 
ir pasibaigus kurui nukristi, susprogdinant viską 
aplinkui. Iš pradžių naciai šiuo ginklu taikėsi į 
Londoną bei pietrytinę Anglijos teritoriją, bet, 
Sąjungininkams išvaduojant vis didesnę dalį Vakarų 
Europos, dažnai raketomis taip pat apšaudytas 
Antverpenas ir kiti taikiniai žemyne.

Išgirdus pulsuojantį garsą, kurį padangėje 
skleidė V-1, apimdavo tylus nerimas. Vis dėlto 
gerokai baugesnė buvo varikliui nutilus stojusi tyla. 
Tai reiškė, kad netrukus, kažkur nukritus užtaisui, 
sugriaudės sprogimas. Birželio 18-ąją Londone V-1 
pataikė į gvardijos Velingtono barakų koplyčią. 
Žuvo rytinėse pamaldose dalyvavęs 121 žmogus.

Iš viso Britanijoje šio modelio sparnuotosios 
raketos  pražudė daugiau nei 6 tūkstančius asmenų, 
bet dažnai V-1 nukrypdavo nuo kurso, o naikintuvų 
pilotai bei zenitinių pabūklų artileristai įgudo 
juos numušti. Galiausiai Sąjungininkai užėmė 
paleidimo aikšteles žemyninėje Europos dalyje. 
Šioje nuotraukoje, padarytoje 1944-ųjų spalio 
31 dieną, raketą V-1 apžiūrinėjantys lankytojai galėjo 
drąsiai šypsotis, nes jų keliama grėsmė iš esmės 
buvo panaikinta. Deja, tuo metu naciai patobulino 
savo bepilotę ginkluotę, sukurdami raketą V-2. Šis 
sviedinys skriejo greičiau už garsą, todėl nebuvo 
galimybės nei perspėti apie artėjantį pavojų, nei jo 
numušti.
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Paryžiaus išvadavimas

Nuo šiol nepaklusti fiurerio įsakymams nusprendė 
ne tik naciai, kurie liepos 20-ąją surengė 
pasikėsinimą į jo gyvybę. Vokietijos kariuomenės 
įgulos Paryžiuje vadas Dietrichas von Choltitzas 
padarė išvadą, kad „Hitleris išsikraustė iš proto“ 
(bent taip jis pasakojo vėliau). 1944-ųjų rugpjūčio 
viduryje Sąjungininkams artėjant prie Prancūzijos 
sostinės, von Choltitzas turėjo dvi galimybes. 
Įgyvendinti fiurerio nurodymą visiškai sudeginti 
bei susprogdinti miestą, kad į priešo rankas patektų 
„tik griuvėsių krūva“, arba perduoti jį Prancūzijos 
pasipriešinimo judėjimui.

Laiko priimti sprendimą liko vis mažiau. 
Normandiją užėmusiems Sąjungininkams pasukus 
Paryžiaus link, rugpjūčio 15-ąją miestiečiai 
sukilo, siekdami padėti išvaduotojams. Iš pradžių 
Prancūzijos pasipriešinimo judėjimas surengė virtinę 
išpuolių, paskui jo padalinio „Forces Françaises 
de l’Intérieur“ kariai, gatvėse pastatę barikadas, 
ėmė šaudyti į nacių okupantus. Tada rugpjūčio 
24–25-osios naktį generolas Philippe’as Leclerc’as 
kartu su savo 2-ąja šarvuočių ir tankų divizija 
įžengė į Paryžių. Šioje nuotraukoje, padarytoje prie 
Guynemer gatvės kampo, matyti, kaip juos pasitinka 
džiūgaujanti minia. Pãskui prancūzų karius į miestą 
įžygiavo JAV kariuomenės 4-oji pėstininkų divizija. 
Rugpjūčio 25-ąją von Choltitzas priėmė protingą 
sprendimą oficialiai pasiduoti Sąjungininkams, 
susitikdamas su jų atstovais viešbutyje „Meurice“. 
Tą pačią dieną Charles i̓s de Gaulle i̓s sakydamas 
kalbą pareiškė, kad „kovojantis prancūzų pajėgų 
avangardas įžengė į Paryžių“, ir paragino tautą 
susivienyti jam vadovaujant. Prancūzijos sostinė 
buvo išvaduota po ketverių okupacijos metų.

Liepos 20-osios sąmokslas

Net tokie naujai sukurti ginklai kaip V-1 nepadėjo 
nuslėpti beviltiškos padėties frontuose. 1944-ųjų 
liepos viduryje tai buvo akivaizdu nemažai daliai 
Vokietijos kariuomenės vyriausiosios vadovybės. 
Vakaruose Sąjungininkai įsiveržė į Normandiją, 
o rytuose sovietai be gailesčio daužė nacių 
pozicijas Baltarusijoje. Kai kurių aukšto rango 
vokiečių karininkų nuomone, didžiausia kliūtimi, 
trukdančia išvengti nacionalinės katastrofos, buvo 
Hitleris ir jo naciai. Jau 1942–1943 m. žiemą esama 
padėtimi nepatenkinta kariuomenės dalis pradėjo 
planuoti pasikėsinimą į fiurerį. Galiausiai 1944-ųjų 
vasarą karininkai pasirengė įgyvendinti operaciją 
„Valkirija“. Jos tikslas – nužudyti Adolfą Hitlerį, 
Hermanną Göringą bei Heinrichą Himmlerį, per 
posėdį detonuojant sprogstamąjį užtaisą. Paskui 
kariuomenė įvykdytų perversmą ir nuverstų 
Nacionalsocialistų partijos režimą.

Liepos 20-ąją pulkininkas Clausas von 
Stauffenbergas – vienas iš sąmokslininkų – atvyko 
į pasitarimą, kurį Hitleris surengė savo vadavietėje 
„Vilko irštva“ Rytų Prūsijoje. Nacių valdžia 
nusivylęs von Stauffenbergas iki tol ištikimai 
tarnavo Trečiajam reichui. Jo patirti sužalojimai – 
amputuota ranka ir sužalota akis – neleido suabejoti.

Pulkininkas į posėdžių kambarį, esantį bunkerių 
komplekse, portfelyje atsinešė užtaisą. Jam palikus 
patalpą, nugriaudėjo sprogimas. Vis dėlto, von 
Stauffenbergui išėjus, kažkas pastūmė krepšį už 
tvirtos ąžuolinės stalo kojos, kuri ir išgelbėjo fiurerio 
gyvybę. Hitleriui tik suplyšo kelnės ir kainavo daug 
nervų. Nepraėjus nė parai, von Stauffenbergas buvo 
sušaudytas. Kiti sąmokslininkai buvo sulaikyti arba, 
siekdami išvengti tokio paties likimo, nusižudė.
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