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Voruta

Antrojo Pasaulinio karo istorija

Niekas nenorėjo mirti:
1944-ųjų vasara Kaišiadorių krašte
Vytautas BUDVYTIS, Kaišiadorių muziejus
Tęsinys. Pradžia Nr. 12
Juozas Janušauskas arčiausiai gyveno prie
žuvusių sovietinių karių kapų. Jis papasakojo
apie karo ligoninę, prisimena tos ligoninės viršininką – majorą, su kuriuo karo dienomis jis daug
kalbėjosi, dažai susitikdavo, bet pavardės neprisimena. Tai buvo puikus, nuoširdus, kaip pasakojo
J. Janušauskas, tarybinis karininkas. Janušauskas
nurodo, kad Rečionių kapuose buvo palaidota 13
karių, kurių pavardžių nei vardų nieks nežino. O
kolūkietis Andrius Stelmokas prisimena tą karštą vasaros dieną, kai nuo Rumšiškių vežė pilną
vežimą sužeistų karių. Pravažiuodami vieni iš jų
paprašė vandens, kiti jau nieko nekalbėjo35.
1944 metų liepos mėnesio antroje pusėje Dovainonyse, gyventojo Urbonavičiaus namuose,
taip pat įsikūrė sovietų karo lauko ligoninė. Namas
buvo didelis, erdvus (prieš karą čia buvo pradinė
mokykla). Artėjant frontui, šeimininkai paliko
namus ir išvažiavo pas gimines į Kapitoniškes.
Prie sodybos buvo sodas, o dar toliau – beržynėlis.
Vieta buvo labai tinkama: jei neužtekdavo vietos
kambariuose, tada beržynėly statydavo palapines
ir guldydavo sveikstančius ligonius. Ligoninė čia
buvo devynias dienas. Kiek joje buvo sužeistų, dovainoniečiai nežino. Tokiu būdu tiksliai nežinoma,
koks medicinos personalas dirbo, kiek gydytojų ir
medicinos seserų rūpinosi sužeistųjų karių sveikata. Pasakojama, kad ligoninė buvo didelė, nes
Jonui Valiūnui, Urbonavičiaus kaimynui, teko
kalbėtis net su pulko gydytoju36.
Domicelė Genevičienė prisimena, kad netoli
Urbonavičių sodybos, tik už miškelio, Onos Spiridavičienės namuose, tuo pat metu buvo įsikūręs ir
karių žaizdų perrišimo punktas, kuriame dirbo du
gydytojai ir keturios medicinos seserys. Šio punkto
darbuotojai padėdavo ir vietiniams gyventojams.
D. Genevičienė, susižeidusi koją, kaip tik kreipėsi į
šio punkto darbuotojus ir su giliu dėkingumu prisimena, kaip rūpestingai jai buvo suteikta pagalba,
duota ilgesniam laikui medikamentų.
Vieną liepos mėnesio pabaigos dieną virš
Dovainonių pasirodė vokiečių lėktuvas, kuris
į beržynėlį prie Urbonavičiaus sodybos išmetė
bombos. Suliepsnojo sodyba, kurioje buvo įsikūrusi karo lauko ligoninė. Kiek žuvo sužeistųjų,
nežinoma. Kai frontas nutolo anapus Nemuno ir
dovainoniečiai sugrįžo į savo kaimą, sodybų vietoje rado teberusenančius nuodėgulius, bombomis
išraustą žemę ir geltono smėlio kauburėlius, kur
buvo palaidoti žuvusieji37.
Sužeistiesiems medicininė pagalba buvo
teikiama ir Kaišiadoryse. Buvęs 144-os Vilniaus
šaulių divizijos medicininės tarnybos viršininkas
Andrejus Sviridovas rašo: ,,Prisimenu karo metų
Kaišiadorių vaizdą – bažnyčia, šalia – nedidelis
parkas, o jame – įsikūręs pulko medicininis-sanitarinis punktas, kur mano įsakymu buvo teikiama pagalba divizijos ir kitų jai priskirtų dalių
sužeistiesiems, kad kiti medicininiai-sanitariniai
punktai galėtų kartu su koviniais padaliniais
žygiuoti Kauno link“38.
Šalia Kruonio, Norkūnuose, gyventojų Tirvų
sodyboje su savo štabu buvo apsistojęs ir III Baltarusijos fronto vadas gen. Ivanas Černiachovskis.
Adelė Tirvienė prisimena: ,,1944 metų vasarą prie
mano namuko sustojo ,,Viliukas“. Išlipę karininkai
apžiūrėjo mano ,,valdas“ ir perspėjo, kad sodyba
bus laikinai užimta“39.
O vakare privažiavo daug lengvųjų ir kariškų
mašinų. Buvo skubiai įvesta elektra, šeimininkai
su šeima persikėlė į vasaros buveinę. Sodyboje,
kaip vėliau jie sužinojo, įsikūrė štabas. Ir neretai po
to matydavo dar neseną generolą, kuris pasirodydavo kieme, mėgdavo apžiūrėti Adelės Tirvienės
auginamas gėles. Greitai šeimininkai iš apsaugos
kareivių sužinojo ir tai, jog čia įsikūrė generolo
Černiachovskio štabas.
Generolą Černiachovskį gerai prisiminė ir
Juozas Tirva: ,,Generolas buvo labai užimtas.
Visą laiką prie namo zujo mašinos, atveždamos
ir išveždamos kariškius. O paprasti, eiliniai kareiviai saugojo generolą kaip savo akį, tikrindami
kiekvieną nepažįstamąjį, einantį į štabo pusę. Mes
pamėgome šį žmogų“40.
Vokietijos pajėgų gynyba
Vokiečių gynybos ruožas ir oro desantininkai. Ypatingą pasipriešinimą vokiečių pajėgos
organizavo apie 7 km ilgio ruože tarp Pašulių
kaimo ir Čiuloto upelio. Sovietų 850-tas šalių
pulkas, vadovaujamas pulkininko Dmitrijaus
Morozovo, po Kaišiadorių užėmimo patraukė
Beištrakių kaimo link. D. Morozovo pavaduotojas
papulkininkis G. Dubrovskis prisimena: „Liepos
15 d. po trumpos kovos mes užėmėme Kaišiadoris
ir po nedidelio poilsio išžygiavome link Beištrakių
kaimo, kur fašistai buvo pastatę stiprius įtvirtinimus. Ten mūšiai vyko 10 dienų, kol pagaliau
priešas buvo palaužtas“41. Minėtame ruože drauge
su vokiečių reguliariosiomis pajėgomis kovėsi ir
majoro Rudolfo Witzigo (Witzig) vadovaujamas
oro desantininkų falširmjėgerių (fallschirmjäger)
batalionas. Šių vokiečių oro desantininkų kovas

Majoras Rudolfas Witzigas
(Rudolf Witzig, 1916-2001)
Kaišiadorių rajone, remdamasis istorine literatūra,
pavieniais radiniais ir archeologiniais tyrinėjimais,
yra rekonstravęs Lietuvos kariuomenės vrš. Ernestas Kuckailis42.
Sovietų kariams lengvai pramušti įrengtų
gynybos linijų miškingoje ir pelkėtoje vietovėje,
pasak E. Kuckailio, nepavyko, nes daug menkesnės ir prasčiau aprūpintos vokiečių pajėgos
gynėsi labai agresyviai, naudojo lanksčią taktiką, o kartais, išnaudodami sunkiai praeinamos
vietovės privalumus, mažų padalinių ir nekonvencinius veiksmus, kad pristabdytų sovietų
armijos puolimą Kauno kryptimi. Pagrindinės
puolimo kryptys ėjo: per Gaižiūnų mišką
Užusalių kryptimi, keliu Kaišiadorys – Beištrakiai – Kaunas, išilgai kelio Vilnius – Kaunas per
Rumšiškes ir Grabuciškes, Kruonio ir Darsūniškio (Pakuonio, kur 1944 m. liepos 29 d., fronto
linija buvo pralaužta) kryptimi. Pagrindinėse
puolimo kryptyse priešui atremti ar pristabdyti
pasitekti vokiečių parašiutistų daliniai, kurie
čia įsitvirtino ir gynėsi veikdami kaip elitiniai
pėstininkai43.
1944 m. birželio 6 dieną sąjungininkams
išsilaipinus Normandijoje (Šiaurės Prancūzijoje)
falširmjėgeriai rengėsi vykti ten, tačiau Witzigo
batalionas dėl blogėjančios situacijos Rytų fronte
buvo dislokuotas Lietuvoje. Kelionė vyko traukiniu per Berlyną, taikias Brandenburgo ir Vakarų
Prūsijos žemes, pasiekė Rytų Prūsiją, Lietuvą
ir sustojo Kaune. Iš Kauno automobiliais buvo
nugabenti 23 km į rytus, kur jau nebebuvo taip
taiku ir ramu.
Atvykus į Lietuvą, batalioną sudarė keturios
kovinės kuopos: iš viso atvyko 21 karininkas ir
1011 kitų laipsnių karių. Su tokiais pajėgumais
batalionas užėmė gana ilgą gynybos ruožą, kuriame buvo mažiausiai trys pagrindinės sovietų
puolimo kryptys, ėjusios per Gaižiūnų mišką
ir nuo Kaišiadorių per Beištrakius. Čia Witzigo
3-ioji kuopa pakeitė SS 500-ąjį oro desantininkų
batalioną.
Vietovė ir gynybos įrenginiai. Pietinis bataliono gynybos ruožo %angas apima pamiškę
ties Pašulių gyvenviete ir toliau išilgai kelio
iki pat Kieliškių kaimo. Bevardis upelis tarp
Kieliškių ir Livintų sukurią natūralią skiriamąją ribą tarp padalinių, jis sunkiai pereinamas,
pakraščiai užpelkėję. Tarp Kieliškių ir Livintų
neaiški gynybinės linijos struktūra. Pamiškės
linija pasikeitusi, tačiau ties Livintais pozicijų
pėdsakai yra šiaurinėje kaimo pusėje, miške.
Į šiaurę nuo Livintų pozicijos įrengtos išilgai
geležinkelio linijos, vakarinėje pusėje. Iš rytų
pusės prieina gana tankus miško kelių tinklas
nuo Romato durpyno pusės. Keliai buvo naudojami puolančiųjų sovietinės armijos dalinių,
todėl gynybinės linijos kai kur įrengtos dviem
ešelonais. Kitą skiriamąją liniją natūraliai sudaro
Želvos upė. 1,5 km gynybos ruožas tęsiasi nuo
Želvos į šiaurę iki Čiuloto upelio ir didžiulės
nepereinamos pelkės, už kurios jau išsidėstę
kaimyniniai padaliniai. Kaip tik tarp šių dviejų
upių iš rytų pusės prieina du pagrindiniai keliai,
kuriais puolė 5-osios armijos daliniai. Čia turėjo
būti koncentruotos ir falširmjėgerių pajėgos.
Apkasai įrengti daugiausiai aukštumose,
tačiau nepalikta tarpų ir žemumose, kur ne
itin sausą vasarą apkasai pilni vandens. Iš viso
Witzigo bataliono priešakinių gynybinių linijų
ilgis sudaro apie 7 km. Gilumoje yra požymių,
kad rezervas ir aptarnaujantys padaliniai buvo
įsikūrę Mackūnuose ir Šilinėje. E. Kuckailis spėja,
kad Mackūnuose buvo įkurtas bataliono štabas,
nes geogra'nė padėtis, kelių tinklas labai patogus susisiekti su priešakiniais padaliniais. Nuo
Mackūnų kaimo iki priešakinių linijų yra nuo 1,5
iki 4 km tolimiausiame taške. Apie 400 m į šiaurę
nuo Pašulių, miške, aptikti minų sandėlio likučiai.
Rašytiniuose šaltiniuose minimas didelis minų

Schema. Majoro Witzigo bataliono gynybos linijos tarp Pašulių kaimo ir Čiuloto upelio.
Mastelis 1:50 000. Sudarė E. Kuckailis
sandėlis, likęs šiose apylinkėse miške. Šioje vietoje
buvo gausų prieštankinių minų T.Mi-42 fragmentų ir net sveikų, neišardytų užtaisų. Nuo Pašulių
pusės kelią link sandėlio saugojo dideli apkasai iš
abiejų kelio pusių. Yra žinoma nuotrauka, kurioje
už'ksuoti falširm-pionieriai, nešantys tokias pat
minas labai panašiu keliu. E. Kuckailio nuomone,
labai tikėtina, kad nuotrauka (žr. iliustr.) daryta
būtent čia. Ji prastos kokybės, daryta mėgėjiškai,
tačiau labai įdomi44.
Lauko forti'kacija nebuvo įmantri. Pamiškėje
ties Pašuliais apkasai kasti apie 10 metrų miško
gilumoje. Vietovė sausa, vyrauja smėlis. Apkasus
kasti nebuvo sunku, tačiau smėlis lengvai užslenka, ypač nuo artilerijos sprogimų. Apkasų gylis
siekė vidutiniškai apie 80 cm – 1 metrą. Kai kur
apkasai buvo seklesni, tačiau kuo arčiau pagrindinių puolimo krypčių, tuo sąžiningiau iškasti,
tai natūralu. Kai kur net dviviečiai ar triviečiai.
Priešais pozicijas pieva ir už 100-200 metrų
pirmieji Pašulių pastatai. Link Kieliškių apkasų
grupės iškastos vakarinėje kelio pusėje. Tarp
Būdupio upelio ir Kieliškių aptikti skeveldrinių
minų lauko pėdsakai (S.Mi. 35). Tarp Kieliškių
ir Livintų aiškios apkasų linijos nėra. Pozicijos
įrengtos miške, į šiaurę nuo Kieliškių. Gerai
įrengti apkasai yra ties keliu Livintai – Mackūnai.
Pamiškėje kelkraštyje aptikta viena prieštankinė
mina T.Mi. 42, kuri tikėtina buvo ne vienintelė.
Į šiaurę nuo Livintų apkasų linija nėra vientisa. Vientisas ir gerai įrengtas gynybos ruožas
prasideda apie 2 km į šiaurę nuo Livintų, išilgai
geležinkelio linijos, vakarinėje pusėje. Nuo čia į
šiaurę iki pat Želvos upės prasideda sausas miško
ruožas, apaugęs senomis pušimis. Apkasų linija
įrengta išilgai keliuko, kuris veda link Želvos
geležinkelio tilto. Į vakarus nuo priešakinės
linijos, apie 300 m į gynybos gilumą, įrengtas
antras gynybos ešelonas. Tilto prieigose iškasta
ir neilga tranšėja, vienintelė visame gynybos
ruože. Priešais tiltą įrengtas gilus apkasas. Tai
buvo greičiausiai priešakinis postas, saugojęs,
kad nei viena gyva siela neprasmuktų po tiltu į
vakarinę geležinkelio pusę. Nuo Želvos į šiaurę
prasideda gerai iškastų apkasų linija. Čia buvo
sukoncentruota daugiausia kulkosvaidžių. Buvo
įrengto vielų užtvaros, nes aptikta specialių tvirtinimo detalių, pritaikytų įrengti užtvaras miškingoje vietovėje. Apkasai gilūs, kai kur dviviečiai.
Gausu apkasų ir gynybos gilumoje. Apkasų linija
priartėja prie geležinkelio per 30-50 metrų, o ties
keliu, einančiu šiauriniu Želvos krantu ir tiesiog
priešais sankasą, kaip priešakiniai postai. Išilgai
šio kelio irgi gausu apkasų, miško gilumoje
įrengtas ir antrasis gynybos ešelonas, apie 150
metrų į gylį nuo priešakinių pozicijų.
Gynyba gilumoje buvo organizuota daugiausiai aplink Mackūnų kaimą. Labai aiški gynybos
linija įrengta pietinėje Mackūnų pusėje, netoli
nuo kapinių. Kai kurie apkasai gilūs ir platūs,
galimai tai buvo 81 mm minosvaidžių pozicijos,
nes surasta nepanaudotų šaudmenų. Į rytus nuo
Mackūnų miške taip pat yra apkasai, išdėstyti
grupėmis aukštesnėse vietose. Tai verčia daryti
prielaidą , kad bataliono štabas ir pats majoras
Witzigas buvo Mackūnuose. Mackūnuose buvo
greičiausiai ir bataliono rezervas, kuris ir užtikrino štabo apsaugą. Sužeistųjų surinkimo vieta ir
medicinos punktas greičiausiai irgi buvo čia, nes
iš Mackūnų pagrindiniu keliu buvo patogiausia
evakuoti sužeistuosius Kauno kryptimi, o gal iki
Pravieniškių geležinkelio stoties45.
Kovos veiksmai. Sovietų 5-osios armijos

dalinių priartėjimo keliai ėjo išilgai kelio Kaišiadorys-Beištrakiai-Pašuliai, per Livintus link
Mackūnų nuo Livintų geležinkelio stoties pusės,
per Gaižiūnų mišką nuo Palomenės kaimo pusės,
naudojant miško kelių tinklą link Želvos upės
geležinkelio tilto ir miško keliais 1,5 km į šiaurę
nuo Želvos geležinkelio tilto. Šiose vietose radiniai patvirtina grubias turimas 5-osios armijos
puolimo kryptis, pažymėtas stambaus mastelio
schemose.
Liepos 18 dieną vienas iš vokiečių padalinių
atliko reidą giliai į sovietų 277 šaulių divizijos
850-ojo pėstininkų pulko užnugarį ir užpuolė
pulko štabą. Štai ką prisimena šio pulko vado
pavaduotojas G. Dubrovskis: „...liepos 18 dieną
vokiečiams prie Beištrakio kaimo pavyko apsupti
mūsų pulko štabą...“. E. Kuckailio manymu, prasiskverbti prie pulko štabo vokiečiai greičiausiai
galėjo atlikdami patruliavimą į priešo užnugarį
radus mažai saugomą tarpą tarp padalinių
(kuopų?). Tokiems veiksmams geriausiai buvo
apmokyti falširmjėgeriai, tad tikėtina, kad reidą
atliko majoro Witzigo vyrai, praėjus vos dienai
kitai po atvykimo į pozicijas46.
Vienas iškalbingiausių mažų padalinių taktikos pavyzdžių priešo užimtoje teritorijoje buvo
reidas (diversija) ant kelio Pravieniškės-Grabučiškės. Veiksmo laikas galėtų būti liepos 25 – 27 d., jau
po Rumšiškių ir Grabuciškių užėmimo. Užvažiavęs ant minos sprogo pusantratonis sunkvežimis
GAZ MM (polutorka), vežęs 76 mm sviedinius iš
Pravieniškių į Grabuciškes. Surastas sunkvežimio
ratlankio fragmentas su detonacijos žymėmis, ant
kurio labai aiškiai matyti detonacijos kryptis. Tokie pėdsakai lieka sprogus minai. Sprogimo būta
labai galingo, nes detonavo net dalis krovinio, o
automobilis subyrėjo į nuolaužas. Gali būti, kad
mina buvo su papildomu užtaisu arba padėtos
dvi minos vena ant kitos (sumuštinio principu).
Nešarvuotam sunkvežimiui tai buvo, be jokios
abejonės, neadekvačiai galingas užtaisas. Automobilyje važiavo vairuotojas ir jį lydintis karys.
Vairuotojas buvo ginkluotas „Mosin“ karabinu, o
jį lydintysis PPŠ pistoletu kulkosvaidžiu. Ginklai,
sviediniai, kūno dalys po sprogimo galimai buvo
nesurinktos bijant minų šalia kelio. Lengva daryti
prielaidą, kad viskas įvyko koviniams padaliniams jau užėmus Grabuciškes, kur įvyko gana
aršus mūšis. Vienintelė šio įvykio versija, pasak
E. Kuckailio, yra reidas (diversija). Vietovė labai
dėkinga atlikti patruliavimą (pelkėtas, tankus
miškas), padėti miną ir pasitraukti. Laikas taip pat
patogus operacijos saugumo prasme, kai koviniai
padaliniai jau priekyje, o užnugario apsaugos
vienetai dar nekontroliuoja vietovės. Nuostolis
priešui statistiškai nedidelis, tačiau svarbus moralės prasme ir neleidžiantis atsipalaiduoti net
užnugario padaliniams.
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