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Vladimir Bešanov • Leningrado skerdynės. Baisi tiesa apie blokadą 1 skyrius. raudonosios armijos sutriuškinimas Pabaltijyje. 1941 metų birželis–rugpjūtis

Leningradą bei Kronštatą, sunaikinti sovietų laivyno atsparos punktus. 
Viena iš „Šiaurės“ armijų grupės užduočių buvo smogti pagrindinį smū-
gį Dvinsko (Daugpilio) kryptimi, kuo skubiau savo sustiprintu dešiniuoju 
sparnu veržtis į Opočkos rajoną šiaurės rytuose ir neleisti atsitraukti sovie-
tų kariuomenei iš Pabaltijo. Smogti pirmąjį smūgį šiaurės vakarų krypti-
mi buvo pajungta „Centro“ armijos grupės dalis, dislokuota Rytų Prūsijoje: 
9-osios lauko armijos du korpusai ir 3-ioji tankų grupė.

Visa 43 divizijų, iš jų 7 tankų ir 6 motorizuotųjų, vokiečių grupuotė buvo 
sutelkta prie Lietuvos sienos. Ji turėjo 13 tūkstančių pabūklų bei minosvai-
džių, apie 1500 tankų ir daugiau nei 1000 lėktuvų.

Sovietų pusėje prieš „Šiaurės“ grupuotę buvo sutelkta Pabaltijo ypatingo-
sios karinės apygardos,  vadovaujamos generolo pulkininko F. Kuznecovo, 
kariuomenė. Iki 1941 metų šis vadas didesniam junginiui nei pulkas ne-
vadovavo. Prasidėjus karui, ši kariuomenė tapo Šiaurės vakarų frontu. Jo 
8-ojoje, 11-ojoje ir 27-ojoje armijoje buvo 25 divizijos, iš jų  4 tankų ir 2 me-
chanizuotosios, 1 šaulių ir 3 oro desanto brigados. Jose buvo 440 tūkstančių 
žmonių, 7467 pabūklai ir minosvaidžiai, 1514 tankų, 1814 lėktuvų.

Rytų Suomijos teritorijoje buvo išskleistos trys grupuotės: vokiečių ar-
mija „Norvegija“, suomių Pietryčių ir Karelijos armija. Vokiečiai turėjo ju-
dėti Uchtos, Kandalakšos ir Murmansko kryptimis, o suomiai – Karelijos 
sąsmaukoje ir šiauriau jos siekdami susijungti su armijų grupe „Šiaurė“ 

Vermachto armijos grupės „Šiaurė“ 

puolimas 1941 m. birželio 22 – liepos 9 d.

< Vokiečių kariuomenė netoli tuometės Sovietų Sąjungos 

sienos,Lietuvos teritorijoje. 1941 m. birželis.
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Leningrado ir jį ginančios kariuomenės padėtis nuolat tik blogėjo. 
Milžiniškam miestui ir frontui būtinai reikėjo laiku pristatyti maisto pro-
duktų, šaudmenų ir kitų medžiagų bei priemonių. Netoli gyvenamųjų namų 
nutįsusią fronto liniją vermachtas naudojo metodiškai griauti miestui ir  nai-
kinti gyventojams. Prie Leningrado buvo atgabenta toliašaudžių patrankų, 
sukurta speciali apgulties artilerijos grupuotė. 

Vokiečiai manė, kad tokiomis sąlygomis Leningrado žlugimas neišven-
giamas. Niurnbergo procese liudijantis Lebas sakė:

„Kažkas buvo antgamtiška, kad tiesiog už fronto linijos yra milijoninis miestas... 
Ryšys su centrine Rusijos dalimi buvo tik Ladogos ežeru. Oro žvalgyba pranešė, kad  
laivyba  Ladogos ežere vyksta labai nedideliu mastu. Tad miestą išmaitinti tiesiog 
buvo neįmanoma.  Turėjo ateiti metas, kai miestui teks pasiduoti“.

Todėl jau 1941 m. rugsėjo 17 d. feldmaršalas mąstė: „ Kaip pasielgti su pa-
čiu miestu: ar priimti jo kapituliavimą, ar būtina visiškai sugriauti, o gal jis 
turi mirti iš bado? Kol kas fiureris jokio sprendimo nepriėmė“.

18-osios armijos štabe buvo kuriami įvairiausi variantai, kaip atsikratyti 
civilių gyventojų. Viename jų siūloma surengti patikimą blokadą ir palaukti, 
kol gyventojai išmirs. Toks sprendimas turėjo daugybę minusų: į rankas an-
tihitlerinei propagandai būtų įteiktas efektyvus koziris, kuris neigiamai ga-
lėjo paveikti ir „vermachto kareivių nervų sistemą bei savitvardą“. Antrasis 
variantas – leisti gyventojams pasitraukti per fronto liniją ir taip gauti du mi-
lijonus badaujančiųjų savo užnugaryje, o maitinti „pusžmogių“ tikrai jau ne-
sirengė. Bet kokiu elgesio atveju nesikeitė dvi nuostatos: „Mes neužimame  

< Blokadinio Leningrado gatvė. 1941 m. rugsėjis.
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iš Krivino rajono Ručjų Babino stoties link ir, susijungusi su 59-ąja armija, 
turėjo atkirsti ir likviduoti priešo Čudo grupuotę. Siekiant padidinti laimėji-
mą, buvo numatyta panaudoti papildytą 13-ąjį kavalerijos korpusą, 382-ąją 
ir 378-ąją šaulių divizijas. Fronto siūlymus vyriausioji vadovybė patvirtino.

Taigi apie jokį 2-osios smogiamosios armijos, patekusios į kritinę padėtį, 
išvedimą iš „maišo“  kalbos nebuvo, nors armijos pavadinimas  „smogiamo-
ji“ ir tebuvo vien pavadinimas.  Ji vos galėjo pati gintis. Iš tiesų apsuptyje, 
kartu su atvykusiais į proveržį 52-osios ir 59-osios armijos  daliniais atsidū-
rė daugiau nei 62 tūkst. žmonių. Jie neturėjo maisto, o  600 pabūklų buvo be 
sviedinių.  Tiekimo iš esmės nebuvo, tik kartais „kukurūzininkai“, patirda-
mi didžiulių nuostolių nuo vokiečių naikintuvų atakų, numesdavo popie-
rinių maišų su džiūvėsiais, kurių didžioji dalis išbyrėdavo arba pražūdavo 
pelkėse, ir patriotinių atsišaukimų: „Bailius – šaudyti, drąsuolius – šlovin-
ti! Triuškinkite vokiečių fašistinius grobikus... Laikykitės! Jums pagalba at-
eis!“ Vokiečiai vykdė savo propagandą: ant medžių kabino duonos kepalus 
ir įkalbinėjo pasiduoti į nelaisvę: „Iš pragaro į rojų – kelias vienas, bėk pas 
mus!“, bet perbėgėlių buvo nedaug (politinio skyriaus duomenimis,  balan-
dį į priešo pusę perėjo 47 žmonės, gegužę – 17, dezertyravo – 84).

Užbaigtas tiesti siaurasis geležinkelis veikė neilgai. Vokiečiai labai greitai 
subombardavo garvežius „gegutes“ (taip liaudyje buvo praminti mažesni 
siauruko garvežiai – vert. pastaba), o sanitarai rankomis stumdė vagonėlius 
su sužeistaisiais, į išdaužytų pabėgių vietas guldė lavonus. 

Tik dabar ir paaiškėjo, kad armija negali toliau pulti Liubanės“.
Išsiaiškinęs, kokia yra padėtis, Chozinas buvo priverstas atsisakyti puoli-

mo ir imtis priemonių kariuomenei atitraukti. „Tolesnės 2-osios smogiamo-
sios armijos operacijos, – raportavo jis vyriausiajam, – ypač rizikingos ir dėl 
neginamos sandūros – labai pavojingos“. 

Būtina frontą papildyti rezervais ir pradžioje sutriuškinti priešą Spasko 
Polistės rajone arba paskelbti atsitraukimą ir gelbėti kariuomenę. Pats 
Chozinas linko prie pirmojo varianto ir prašė Maskvą „skubos tvarka“ fron-
tui duoti ne mažiau kaip 100 tankų ir penkis aviacijos pulkus. Gegužės 13 d. 
2-osios smogiamosios armijos karo tarybos narys I. Zujevas išskrido į Mažąją 
Višerą ir raportavo apie armijos, esą, neturinčios jokios išeities, padėtį. Jis 
grįžo su Leningrado fronto vadovybės direktyva Nr. 00120 pradėti nuose-
kliai rengtis atitraukti junginius į parengtą iš anksto ruožą. Atsitraukimą 
pradėti paskelbus signalą „Pirmyn“.

Sudaužytas sovietų siauruko sastatas Volchovo miške. Belaisviai – sovietų kareiviai – eina į lagerį. Volchovo frontas. 1942 m. 
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