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Lūžio taškas oro kare 1941 m.
Tyla prieš audrą

Nuo įsiveržimo į Rusiją pradžios iki 1941 metų pabaigos, vokiečių šaltinių
duomenimis, Karališkosios karinės oro pajėgos virš Vokietijos įvykdė 109
antskrydžius. Oficialiais anglų duomenimis, per tą laikotarpį vakarinėje Vokietijos dalyje buvo atakuoti 67 pramonės objektai ir 41 transporto mazgas.
Anglai linkę gerokai pervertinti tų ne per geriausiai organizuotų naktinių
reidų efektyvumą. Britanijos valdžia, savosios propagandos pareiškimų suklaidinta, net tvirtino, kad pramonės produkcijos gamyba Rūro srityje dėl
šių antskrydžių smuko 20 %. Vis dėlto šie reidai beveik niekuo nepaveikė
pramonės gamybos apimčių. Geriausiu atveju ji sumažėjo mažiau nei 1 %.
Tuo pačiu laikotarpiu maždaug 40 % anglų bombonešių veikė Karinių jūrų
pajėgų naudai.
Oro karo eigoje per 1941 metus, galima sakyti, neįvyko jokių reikšmingų
pokyčių. Išskyrus vieną ar du naktinius Liuftvafės lėktuvų reidus, vokiečių
aviacija beveik nevykdė antskrydžių virš Didžiosios Britanijos teritorijos.
Visus turimus bombonešius vokiečiai nukreipė į Rytus ir į Viduržemio jūros
regioną. Tų metų rudenį Hitleris išleido vieną iš savo gausių kvailųjų potvarkių: aviacijos srityje buvo uždrausti visi projektai, kurie neduotų praktinių
rezultatų per artimiausius 12 mėnesių.
O tuo metu Anglijoje buvo tęsiamas kruopštus ir sistemingas darbas
kuriant strateginę bombonešių aviaciją. Šie darbai truko ilgai, tačiau buvo
neabejotinai sėkmingi. Sunkiųjų bombonešių skaičius išaugo nuo 41 iki 539,
tačiau jiems vis dar trūko parengtų įgulų.

„Junkersai“ virš Rusijos. 1943–1944 m. Prasidėjus Vokietijos ir SSRS karui, didžioji Liuftvafės
pajėgų dalis buvo nukreipta į Rytų frontą, Vakaruose priešų antskrydžiams atremti paliktos
palyginti negausios pajėgos.

1941-ųjų kovą prezidentas Ruzveltas įsakė vyriausiajam karinių oro pajėgų vadui generolui Arnoldui18 sukurti strateginę bombonešių aviaciją. Iki
tos datos jau buvo pagaminta 5 tūkstančiai orlaivių, o 1942 metais planuota
pagaminti dar 5 tūkstančius sunkiųjų bombonešių. Tuo pat metu Jungtinėse
Valstijose parengta 12 tūkstančių pilotų.

18 Henry Harley Arnold (1886–1950) – vienas įžymiausių JAV karo lakūnų, armijos ir aviacijos
generolas.
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1942-ieji: pirmasis anglų puolimas
1942 metai tapo lūžio oro kare tašku dėl šių dviejų įvykių:
a) vasario 14-ąją britų karo kabinetas priėmė nutarimą dėl vokiečių miestų
„aktyvaus aviacijos puolimo“, kurio pirmasis etapas turėjo užtrukti 6 mėnesius;
b) vadovauti bombonešių aviacijai buvo paskirtas aviacijos maršalas Harisas.
Abu šie įvykiai svarbūs tuo, kad susiję su pirmu oficialiu sprendimu pradėti
kiliminį bombardavimą, tai yra neribotus bombardavimus, nesirenkant
jokių konkrečių taikinių. Dabar buvo puoselėjamas sumanymas kovoti prieš
Vokietijos karinę pramonę naikinant tos pramonės darbininkų gyvenamuosius namus. Šis kiliminis bombardavimas, vykdomas naktimis iš didelio aukščio, tapo standartiniu oro karo metodu ir per pastaruosius dvejus metus išliko
britų politikos šioje srityje pagrindiniu įrankiu.
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Tokio pobūdžio operacijos dar labiau paplito, kai vasario 22-ąją britų karo
ministerija nurodė smogti bombonešių aviacijos smūgius vokiečių armijos
okupuotiems Vakarų Europos miestams. Naujasis aviacijos maršalas Harisas, Britanijos vadovybės paskirtas atsakingu už šios politikos įgyvendinimą,
pasirodė esąs negailestingas tokio barbariško kariavimo būdo šalininkas.
„Harisas, aplenkdamas laiką, pats tobulino tokio karo metodus, nelaukė, kol
mokslininkai sukurs jam reikalingus įrankius ir metodiką karo veiksmams,
kurie kels pavojų visos civilizacijos egzistavimui.“ Visus miestus jis laikė pramonės centrais, todėl „vadovaudamasis šia prielaida ir atkakliai stengdamasis
nenukrypti nuo pasirinktos krypties Harisas ėmėsi savo naujosios užduoties“
(Richards and Sanders, The R.A.F., 1939–1945).
Prasidėjo energingai jo vadovaujami plataus masto sistemingi kiliminiai
bombardavimai, ir iki balandžio pabaigos buvo užbaigtas pirmasis projekto
etapas. Tuo laikotarpiu miestams teko 60 % visų numestų bombų. Tuo pat
metu buvo dedamos didelės pastangos kurti radijo ryšio aparatūrai ir radarams, skirtiems bombarduoti naktimis.
Antskrydis prieš Liubeką 1942 metų naktį iš kovo 28-osios į 29-ąją specialiojoje literatūroje aprašomas kaip lūžio taškas oro kare. Tai buvo kiliminių
bombardavimų pradžia nesirenkant taikinių, kitaip sakant, siekiant naikinti
ne konkrečius taikinius, o pačius Vokietijos miestus. Šis antskrydis pažymėtinas ir dėl to, kad per jį pirmą kartą dideliais kiekiais buvo mėtomos padegamosios bombos, kurios sukeltų didžiulius gaisrus tankiai namų pristatytuose
gyvenamuosiuose rajonuose, ypač senamiesčių kvartaluose, kur gaisrai pavojingiausi.

Liubeko sugriovimas

Britų bombonešių aviacijos viršininkas maršalas A. Harisas (sėdi dešinėje) atvirai teisino
kiliminius bombardavimus nesirenkant taikinių kaip priemonę, padėsiančią demoralizuoti
priešiškos šalies gyventojus ir užtikrinsiančią greitesnę karo baigtį. Dėl tokio požiūrio maršalas

Liubekas buvo pirmasis Vokietijos miestas, paskandintas gaisrų liepsnose.
Taip žengtas pirmas žingsnis tame mirties šokyje, į kurį vienas po kito turėjo
būti įsukti Vokietijos miestai.
Kartu Liubekas – pirmas akivaizdus Britanijos karinių oro pajėgų bombonešių aviacijos laimėjimas. Jį rengiant, smarkiai padirbėjo jos vadovai,
kuriems reikėjo užsitikrinti šalies valdžios paramą. Kartu tai buvo ir pirmoji
didelė Vokietijos priešlėktuvinės gynybos nesėkmė, po kurios ši jau niekada
negebėjo pademonstruoti savo pajėgumo apginti bombarduojamų miestų.

buvo pramintas bombarduotoju Harisu.
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Kodėl šio naujoviško puolimo objektu pasirinktas Liubekas? Jis nebuvo
itin svarbus Vokietijos karinės pramonės centras, kaip, pavyzdžiui, Esenas, tai
senas Hanzos laikų uostamiestis su daugybe dailių senovinių, viduramžiškų
pastatų. Tad kodėl smogta būtent jam? Makmilanas (Macmillan) savo knygoje
The R.A.F. in the World War („KOP pasauliniame kare“) pateikia tokį atsakymą: „Miestu, pasirinktu pirmajam plataus masto bandymui, tapo Liubekas.
<...> Jo senamiestis – aiškiai išsiskiriantis bombardavimo taikinys. Todėl buvo
palyginti nesunku įvertinti smūgio tikslumą ir sugriovimų mastą. Oficialiose
bombonešių aviacijos vadovybės ataskaitose pažymėta, kad per antskrydį
sunaikinti kariniai kroviniai, skirti Rusijos frontui. Be abejo, tai tiesa. Tačiau
jų sunaikinimas buvo mažiau svarbus nei tokia patogi galimybė įvertinti bombonešių aviacijos griaunamąją galią naikinant viską, kas gamtos ir žmonių
sukurta. Todėl Liubeko puolimas atrodo panašesnis į teroro aktą nei į aiškios
paskirties karinius veiksmus.“
Vokiečiai šį istorinį įvykį, kai pirmą kartą įbauginamąjį antskrydį patyrė
ištisas miestas, apibūdina šitaip: 1942 metų šviesią mėnesėtą naktį iš kovo
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28-osios į 29-ąją britų bombonešių eskadrilės priskrido prie Liubeko iš Baltijos jūros pusės. Puolimas, prasidėjęs vidurnaktį, vykdo keliomis bangomis
ir truko tris valandas. Kartu su bombomis, užtaisytomis jau gerai žinomais
sausais padegamaisiais mišiniais, pirmą kartą panaudotos padegamosios
bombos su degiaisiais skysčiais.
Miesto gynyba nelabai sustiprinta, tačiau jo užpuolimas nebuvo visiškai netikėtas, nes iki to laiko jau sukaupta civilinės gynybos organizavimo patirties
ir žinių. Vis dėlto žmonių ir materialinių bei kultūrinių vertybių nuostoliai
didžiuliai – žuvo 320 žmonių, 785 sužeisti, visiškai sugriauti 1 044 pastatai, o 4 200 – smarkiai apgadinti. Sunaikinti dvidešimt penki visuomeninės
1942 m. kovo 28–29 d. Liubeko bombardavimų nuotrauka.
Šis senas Vokietijos miestas pasirinktas veikiausiai kaip
savotiškas bandymų poligonas – norėta įvertinti kiliminių
bombardavimų efektą.

Po oro atakos rūkstantis Liubeko senamiestis.
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Per Liubeko bombardavimus sunaikinta daugybė neįkainojamų meno kūrinių. Vienas iš tokių –
XV a. menininko Bernto Notkės ant drobės tapytas „Mirties šokis“ (Totentanz).

Liubeko Švč. Marijos bažnyčios griuvėsiai po britų aviacijos antskrydžio.

paskirties pastatai ir daugybė daiktų, turinčių didelę meninę ir istorinę vertę.
Tarp didžiausių architektūros netekčių buvo Liubeko katedra, Henriko
Liūto19 pastatyta 1173 metais, žavinga Švč. Marijos bažnyčia (Marienkirche) – svarbiausia šventovė Šiaurės Vokietijoje, viduramžiais statytas druskos
sandėlis, senovinė Šv. Petro bažnyčia, miesto muziejus su jame saugotais
meno lobiais ir daug senų Hanzos diduomenės namų, tarp jų įžymusis Šabelio
namas (Shabbelhaus) ir Budenbrokų namas, išgarsintas to paties pavadinimo
Tomo Mano romane. Bombų padegta smarkiai nukentėjo unikalaus grožio
rotušė, viena gražiausių Vokietijoje.
Daugiau puolama nebuvo. Po trisdešimt dviejų valandų bendromis visų
miesto gelbėjimo tarnybų pastangomis gaisrai užgesinti. Šveicarijos diplomatas K. Burkhardas (C. Burckhard), tuometis Raudonojo Kryžiaus organizacijos prezidentas, pasirūpino gauti britų pažadą daugiau miesto nepulti, nes
uoste buvo perkraunama dauguma Raudonojo Kryžiaus krovinių.
19 Heinrich der Löwe (1129–1195) – vienas iš galingiausių valdovų Vokietijos karalystėje brandžiųjų viduramžių laikais, Saksonijos, vėliau Bavarijos kunigaikštis.
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Ši bandomoji ataka užpuolikams davė atsakymą į jiems labai svarbų
klausimą – paaiškėjo, kad padegamosios bombos kur kas efektyvesnės nei
įprastos fugasinės bombos.
Visais kitais atžvilgiais praktiniai puolimo rezultatai visiškai atitiko teorines
prognozes.
Ne taip gerai žinomas tas faktas, kad neturėdama galimybės apginti Vokietijos miestų nuo tokių pragaištingų antskrydžių Liuftvafė ėmėsi neveiksmingų atsakomųjų antskrydžių prieš atitinkamus priešo miestus siekdama
atgrasyti nuo tolesnių bombardavimų. Šiuos mėginimus Liuftvafė vykdė su
nepakankamu bombonešių skaičiumi, nes jų reikėjo kitur, todėl oro karo literatūroje tokie mėginimai gavo pavadinimą „atakos pagal Bedekerį“, t. y. puolama tarsi pagal turistinių kelionių vadovą menkai ginami senoviniai miestai,
neturintys jokios karinės reikšmės.
Atsakomuoju taikiniu keršijant už Liubeko bombardavimą pasirinktas
senas Anglijos pajūrio miestas Ekseteris, ir 1942 metų naktį iš balandžio
24-osios į 25-ąją surengtas 25 bombonešių antskrydis. Žuvo aštuoniasdešimt
žmonių, penkiasdešimt penki sužeisti, sugriauta ar apgadinta šeši tūkstančiai namų. Ši atsakomoji ataka nepasiekė tikslo, nes jau per kitą mėnulio
pilnatį smogta kitam Baltijos pajūrio miestui Rostokui, o jo bombardavimo
pasekmės ne ką švelnesnės nei Liubeke.
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Toliau tęsiant „atakas pagal Bedekerį“, kito atsakomojo antskrydžio taikiniu
vėl parinktas Ekseteris, tik šį kartą didesnėmis pajėgomis. Atskrido devyniasdešimt bombonešių, specialiai šiam tikslui atšauktų iš fronto. Per kiliminį
bombardavimą buvo sugriauta ar rimtai apgadinta 2 000 namų. Bombos
pataikė į devynias bažnyčias, užmušti 163 žmonės, sužeista 131. Pasak britų
informacijos šaltinių, „miestas patyrė didžiausius sugriovimus nuo danų įsiveržimo laikų 1003 metais“.

Atsakomasis vokiečių aviacijos smūgis. Noridžo (Rytų Anglija) griuvėsiai.
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