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“Juba esimestest Suure Isamaasõja päevadest alates peremehetses saksa lennuvägi õhus karistamatult.”
Seda teesi pole nõukogude sõja-ajaloolises kirjanduses kunagi kahtluse alla seatud. Niipea kui
sõjaajaloolased hakkavad seletama järjekordset lüüasaamist, järjekordset inimeste ja tehnika kaotust,
järjekordset käskude täitmata jätmist ja kõikide plaanide luhtaminekut, ilmub Ta välja - purustamatu ja
legendaarne, kõikvõimas ja saatuse poolt soositud saksa lennuvägi. Nagu raevukas Valküür iidsest
skandinaavia saagast sööstavad “Messerid” ja “Junkersid” mööda ajalooteaduslikke teoseid, hävitades
ladusid ja raudteesõlmi sadade, tanke tuhandete ning vägesid kümnete diviiside kaupa. Ja seda kõike paari
päevaga ning (mis kõige imelikum) ilma mingisugusegi nõukogude lennuväe-poolse vastutegevuseta.
Muide, kus ta siis on, see nõukogude lennuvägi? Kus on “stalinlikud kotkad”, need sõjaeelsete filmide
kangelased, kõikide tüdrukute lemmikud, nõukogudemaa au ja uhkus? Kus on lennukid, mis püstitasid
kümneid rekordeid ja varjasid päikese Moskva kohal õhuparaadide päevil? Kus on tohutute lennukitehaste
toodang, miljonite inimeste töö tulemus, kes juba rahuajal töötasid kolmes vahetuses, koidikust koidikuni
rõõmsate marsihelide saatel?
Tõsine küsimus. Sedavõrd tõsine, et ilma veenva vastuseta kipub traditsiooniline versioon 1941 aasta
enneolematu sõjalise katastroofi põhjuste kohta kokku varisema. Kommunistlikud ajaloolased mõistsid
seda suurepäraselt ja ehitasid nõukogude lennuväe “silmapilkse hävingu” müüdi ümber tugeva, sügavalt
ešeloneeritud kaitse. Veenva ja kindla. Kogu nõukogude ajalooteaduses vaadeldakse lennuväe kadumist kui
antud olukorras absoluutselt loomulikku, vältimatut ja ainuvõimalikku (Põhjendades seda ootamatu
kallaletungi, raadioside puudumise, vaenlase tohutu arvulise üleoleku, massiliste löökidega kõikide lääne
sõjaväeringkondade lennuväljade pihta.).
Samal ajal - nagu pagunikandjatele ette nähtud - valmistasid GLAVPUR-i ajaloolased ette ka teise
kaitseliini, kuhu nad taganesid organiseeritult (mitte nagu 41-sel) 90-ndate algul, kui tänu arhiivide
avanemisele müüt Luftwaffe arvulisest üleolekust varises kokku nagu kaardimajake. Nende uus “tõde” nägi
välja umbes nii: “Uute andmete valguses saime täiesti ootamatult teada, et nõukogude õhujõud ei olnudki
sõja algul arvulises vähemuses, KUID:
- lennukid olid lootusetult vananenud ja ei kannatanud välja mingit võrdlust saksa omadega (halvasti
relvastatud...puust...põlesid nagu küünlad... motoressurss ainult 100 tundi... hävitajad ei suutnud isegi
saksa pommitajatele järgi jõuda... hirmuäratav avariilisus)
- Luftwaffe ässadega, kes omasid juba kaheaastast sõjakogemust, pidid võitlema väljaõppeta poisikesed
(kuuekuulised kursused...kümme lennutundi tsoonis...valmistuti paraadideks, aga mitte sõjaks...uutele
hävitajatele MiG-3 olid ümber õppinud ainult 686 lendurit...ainult 1192 ekipaaži omasid ettevalmistust
öisteks lendudeks)
- tige ja usaldav (milline haruldane kombinatsioon!) sm. Stalin uskus oma uue sõbra (vanad oli ta selleks
hetkeks pea-aegu kõik maha lasknud) Hitleri rahukavatsusi ja keelas ettevalmistused kaitseks, isegi
lennuväe üleviimise kõrgendatud lahinguvalmidusse. Vähe sellest et keelas, vaid need vähesed ausad
komandörid, kes püüdsid stalinlikku käsku rikkuda (Millist? Millest??) ja viia neile alluvad väed lahinguvalmidusse, võeti kinni ja hukati.
Ja lõpuks, Viktor Suvorov, kes oli selleks ajaks tekitanud oma raamatutega “Jäälõhkuja” ja ” M-päev”
nõukogude ajalooteaduse konnatiigis paraja lainetuse, käis välja uue, esmapilgul tõepärase vaatenurga.
Täna ei tea ainult kõige laisem ja ignorantsem, kuidas oli kõik “tegelikult”. Valmistudes sissetungiks
Euroopasse, nihutati kogu lennuvägi piiritulpade juurde. Seal sakslased selle ka hävitasid. Esimese löögiga.
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22. juuni koidikul. Kõik. (Tõe huvides tuleb märkida, et V. Suvorov on oma viga tunnistanud. Tõlkija
märkus)
Vaatamata kogu oma joovastavale absurdsusele on müüt “esimesest purustavast löögist” kodumaisele
lugejale hingelähedane. Seda (müüti ikka) levitavad isegi need, kelle sümpaatia V. Suvorovi vastu on
muidu olematu. Näiteks täiesti “riiklik” ajaloolane D.Hazanov avaldab mahuka uurimuse “Sissetung.
Õhusõja algus nõukogude-saksa rindel”. Kogu “sissetung” mahtus tal ühte päeva - 22. juunisse. 23-ndat ja
teisi järgnevaid päevi tema jaoks ei eksisteeri, nende asemel on juba toimunud hävitava lüüasaamise
analüüs. Teine, avalikusele küll vähem tuntud ajaloolane M. Timin Uljanovskist, kirjutab raamatu
“Pealöögi teravikul. Lääne erisõjaväeringkonna õhujõudude lüüasaamise põhjused.” Üheainsa, esimese
sõjapäeva sündmuste kirjeldus näib autorile olevat piisav, et teha kaugeleuletuvaid järeldusi lüüasaamise
põhjuste kohta. Teine, kolmas ja kõik järgnevad päevad jäävad harjumuspäraselt “kaadri taha”...
Vaielda üleüldise vääritimõistmisega on raske, kuid proovime siiski. Kõigepealt proovime mõista, kas
sündmus, mille põhjuseid arutatakse juba pea kuuskümmend aastat, üldse toimus. Kas nõukogude
lennuvägi tõepoolest hävitati sõja esimestel päevadel või nädalatel.
“...26. juuni. Ligikaudu 20 vaenlase pommitajat ründavad meid. Plahvatused igast suunast. Meie
hävitajaid pole näha...
27. juuni. Vaenlase pommitajad leidsid meid jälle. Olukord väga raske...
...Koidikul vihm lakkas, ja kohe ilmusid ka lennukid, mis vahetpidamata ründasid 11-nda tankidiviisi
väeosi....Iga tunniga rünnakute arv suurenes...vastane omab absoluutset ülevõimu õhus, vähemalt meie
piirkonnas...
...Dubno suunal tuli ründegrupil taluda pommirünnakut...meie seniitsuurtükid, kel tuleb üha sagedamini
tulistada vaenlase lennukeid, ei suutnud peatada pidevaid õhurünnakuid, mille arv kasvas päevas kuni 80ni...
...laine laine järel heidetakse pomme lahingutehnika kolonnidele. Põlevate masinate suits...”
Kas pole tõsi, lugupeetud lugeja, et just nii, selliste sõnadega kirjeldatakse esimeste sõjapäevade
sündmusi kõigis neis raamatutes, mida Te olete sattunud lugema. Ka ülalpool tsiteeritud memuaaride
autorid räägivad 1941. aasta juuni sündmustest ja ka sõda on seesama... Ainult “põlevate masinate suits” ei
tule mitte nõukogude, vaid Wehrmachti tankikolonnidest (konkreetselt käib jutt Guderiani teise ja von
Kleisti esimese tankigrupi väeosadest, kõige paksemas suitsus nendel päevadel olid Hothi kolmanda
tankigrupi kolonnid, kelle pihta suunati 25-ndal juunil kõikide läänerinde õhujõudude ja
kaugpommituslennuväe massiivne löök).
Kuid kas tasub teha kaugekeulatuvaid järeldusi ainuüksi paari-kolme vaenlase sõduri isiklike mälestuste
põhjal? Muidugi mitte. Seepärast pöördume soliidse kodumaise monumentaalse uurimuse “1941. aasta õppetunnid ja järeldused” poole. See monograafia ilmus 1992. aasta lõpus tollal veel SNG ühendatud
relvajõudude peastaabi egiidi all, varustatuna sellise mastaabiga töö kohta tagasihoidliku märkusega “ainult
ametialaseks kasutamiseks”. Teadusliku kollektiivi juht oli sõjateaduste doktor, vanem teaduslik töötaja
kindralmajor V.P.Nelasov. Raamatu lõpus on ligi kakssada viidet Kaitseministeeriumi Keskarhiivile.
Niisiis, 151-l leheküljel on autor nii muuseas pillanud sellise fraasi:
“…250000-st väljalennust, mis sooritati nõukogude õhujõudude poolt kolme esimese sõjakuu jooksul...”
Kakssada tuhat väljalendu kolme kuu jooksul.
Ja seda nimetatakse “hävitatud õhujõud”? Stopp! Võib-olla on soliidsesse teosesse sattunud viga?
Masinakirjutaja on kogemata liigse nulli lisanud? Siiski mitte, kõik nullid on oma õigel kohal. Avame veel
õndsal nõukogude ajal trükivalgust näinud Koževnikovi monograafia “Punaarmee õhujõudude juhtkond ja
staap Suures Isamaasõjas”. Autor, viidates jällegi arhiiviandmetele, teatab, et juba 18-ne esimese sõjapäeva
jooksul (ehk siis kuni 10-nda juulini) sooritas rindelennuvägi 45000 väljalendu, lisaks veel 2112 väljalendu,
mille sooritajateks olid KPL (Kaugpommituslennuvägi) lendurid. 47000 väljalendu kaheksateistkümne
päeva jooksul annabki ligi 250000 lendu kolme kuu jooksul.
Kõik selgub võrdluses. Et väärikalt hinnata ülaltoodud arve, tuletame meelde, et viie nädala jooksul maist
juunini 1940 ehk siis praktiliselt kogu Prantsuse kampaania vältel sooritasid prantsuse õhujõudude
hävitajad 10000 väljalendu. Lahingutes Inglismaa pärast sooritasid saksa hävitajad esimese kolme nädala
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vältel ligi kaheksa tuhat väljalendu. Kolme kõige dramaatilisema kuu jooksul lahingutes Briti taevas (1940
aasta august, september ja oktoober) sooritasid saksa pommitajad 22000 väljalendu. Lendude intensiivsuse
poolest rekordiliseks kujunes Luftwaffe jaoks 1942. aasta juuni, mil Idarindel sooritati 83949 väljalendu
(andmed nõukogude õhuvaatluse ja sideteenistuselt). Kordame veelkord, tegu oli Luftwaffe jaoks
rekordilise lahinguaktiivsusega, tipuga (olukord kohustas, sest maa peal käis sõja saatuse jaoks otsustava
tähtsusega pealetung Harkovist Stalingradi suunas.) Nõukogude lennuväe jaoks kujunes rekordiliselt
intensiivseks 1943. aasta, mil Kurski kaarel 40-e pika päeva jooksul (12. juulist kuni 23-nda augustini)
sooritasid nõukogude lendurid 89300 väljalendu. Teiste sõnadega, purustatud ja maapinnal hävitatud
nõukogude lennuvägi lendas 41-se aasta suvel samasuguse intensiivsusega, millise saksa Luftwaffe suutis
saavutada vaid ühe kuu jooksul terve sõja kestel!
Tuhande üheksasaja neljakümne neljandaks aastaks oli saksa lennuvägi juba ammu ja pöördumatult
kaotanud ülevõimu õhus idarindel, kuid mitte keegi ja mitte kunagi ei iseloomustanud teda sõnadega
“hävitatud”, mitte keegi ja mitte kunagi ei kirjutanud, et sõjataevas ei olnud näha haakristidega lennukeid.
Arvudes väljendus see nii: kogu aasta (mitte kolme kuu, vaid kaheteist kuu) jooksul sooritasid Luftwaffe
hävitajad idarindel 69800 väljalendu, pommitajad ja ründelennukid 226500 väljalendu. Kokku 296300
väljalendu. Kogu 1944 aasta jooksul.
Miks siis ikkagi korduvad 1941. aasta ettekannetes meeletutes kogustes ühed ja samad fraasid:
“lahingutegevuse kestel puudub täielikult meie lennuväe toetus...vaenlase lennuvägi terroriseerib
karistamatult meie väeosi...meie õhujõudusid pole näha...põhilisi kaotusi ja mis peamine, paanikat,
põhjustab vaenlase lennuvägi, kes, kasutades meie lennuväe puudumist meie rindelõigul, teeb karistamatult
oma tööd madallennul...”
Kui seda kirjutavad Punaarmee jalaväe- ja tankikomandörid, võib oletada nii tahtlikku kui ka tahtmatut
"värvide lisamist", soovi leidmaks täiendavaid põhjuseid seletamaks nende hoolde usaldatud väeosade
purustamist. Kuid kuidas mõista saksa lendureid ja lennuväe komandöre, kes kirjutavad sõna otseses mõttes
sama? Mis mõte on neil näidata väiksemana vastupanu, mida osutas nende poolt purustatud vaenlane?
Luftwaffe kindral V.Schwabedissen (õhutõrjesuurtükiväe korpuse komandör sõja algul) kirjutas juhtkonna aruannete ja ohvitseride mälestuste põhjal raamatu, milles analüüsib nõukogude lennuväe tegevust
1941-1945 aastatel. “Peksasaanud fašistliku kindrali” järeldustega võib nõustuda või mitte, kuid mida teha
sündmustes osalenute selliste tunnistustega:
“...kuuekümnel väljalennul kuni 9. septembrini kohtas meie allüksus nõukogude hävitajaid ainult kümnel
korral...” (Major Cossart, pommitajate eskadrilli komandör)
“...kahekümnest lennukist, mis kaotati minu grupis 1941-sel aastal, jäi ainult kolm või neli avariid
seletuseta ning on ainukesed, mida võib seletada nõukogude hävitajate tegevusega...ma ise olen mitmeid
kordi nõukogude hävitajatega peaaegu kokku põrganud, lennates läbi nende rivi, aga nemad isegi ei
avanud tuld...” (Alampolkovnik H. Raizen, pommitajate grupi II / KG-30 komandör)
“...kuni 1941. aasta sügiseni me kas ei puutunud üldse kokku nõukogude hävitajatega või siis nad lihtsalt
ei rünnanud meid...” (major J. Jodike, pommitajate eskadrilli komandör )
“...alates 22. juunist kuni 10. augustini sooritasin ligikaudu sada väljalendu ja ainult viiel korral kohtusin
nõukogude hävitajatega. Ühelgi korral tõsist õhulahingut ei sündinud...” (kapten Pabst, pikeerivate
pommitajate eskadrilli komandör )
“...kuni 41. aasta lõpuni lendasin 21 korral strateegilisele luurele venelaste sügavasse tagalasse ja ainult
ühel korral kohtusin nõukogude hävitajaga...” ( major Shlage )
Siinkohal tuleb teha väike selgitus, et lugeja võiks vääriliselt hinnata fraase: “ma sooritasin ligi sada
lendu”, “ma lendasin 21 korda venelaste sügavasse tagalasse…”.
19–ndal augustil 1941 anti välja Stalini allkirjaga kaitse rahvakomissari käskkiri Nr.0299, millega määrati
kindlaks autasustamise ja materiaalse stimuleerimise kord õhujõududes. Niisiis, pommitus- ja ründelennuväes anti Nõukogude Liidu Kangelase aunimetus ja rahaline preemia summas 3000 rubla 30
lahingulennu sooritamise eest, luurelende tuli selleks sooritada 40.
Oma raamatu 54-ndal leheküljel teeb V. Schwabedissen järelduse:
“Valdava enamuse Luftwaffe komandöride järeldustes kõlab imestus nõukogude lennuväe nõrkuse ja
väheefektiivsuse kohta, aga samuti nende nutuste tulemuste üle, mida nad saavutasid 41-sel aastal”
Nagu teada,on igal medalil kaks poolt.
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250000 lahingulendu - seda on mõõtmatult palju. Kui seda võrrelda väljalendude arvu “nutuste
tulemustega”. Seda enam kui võrrelda Luftwaffe lahingulise efektiivsusega, mis (nagu traditsiooniks
arvata) andis kohutava hoobi nõukogude vägedele.
Teisest küljest, 250000 lahingulendu kolme kuu jooksul on imetlusväärselt vähe. Täpsemalt, seda on
viis-kuus korda vähem sellest, mis pidanuks olema, võttes arvesse nõukogude õhujõudude arvukust ja
õhujõudude võimalusi korvamaks rivist välja läinud masinaid. Tänapäeval on see statistika kõigile
kättesaadav.
Ja kuigi pole kaht dokumenti, kus lennukite pargi arvandmed langeksid kokku absoluutse täpsusega,
mahuvad andmed, mis iseloomustavad nõukogude õhujõudude arvulist koosseisu 22. juunil 1941 sõjateatri
laval, järgmisse “koridori”:
- 6800 kuni 7200 lennukit rinnete lennuväe koosseisus, neist 4200-4300 hävitajat
-1300 (või kui mitte arvestada vananenud TB-3-sid, siis 1100) pommitajat KPL koosseisus
-1450 lennukit Balti-, Musta- ja Põhjamere laevastiku koosseisus.
Lihtsalt ja lühidalt - 9500 lahingulennukit s.t. hävitajat, ründelennukit ja pommitajat. Arvestamata
abilennuväge, transport- ja sanitaarlennukeid.
Lähtudes keskmistest (kesksuvel on keskmiselt valget aega päevas 15 kuni 17 tundi) näitajatest lahingulennuväe kasutamise intensiivsuse kohta (kaks väljalendu hävitajale päevas, üks pommitajatele) oleks oma
arvukuselt kolossaalne nõukogude lennuvägi võinud sooritada 15000 väljalendu päevas. Või siis 45000
lahingulendu kolme-nelja päevaga, mitte aga 18 päeva jooksul nagu tegelikult juhtus.
Sama kummalistele järeldustele viib meid ka väljalendude arvu analüüs, kui seda teha väeosade kaupa.
Niisiis, ligi kaks tuhat väljalendu, mis sooritati KPL pilootide poolt kümnendaks juuliks, tähendab üheksa
kauglennuväe diviisi juures, mis asusid lääneringkondades, ainult ühte väljalendu 11 päeva jooksul.
Termin “kauglennuvägi” ei peaks asjaga mitte kursis olevat lugejat häirima. Jutt pole hoopiski mitte
tohututest “lendavatest kindlustest”, mille iga väljalend nõuab hoolikat planeerimist ning ettevalmistust,
vaid keskmistest kahemootorilistest pommitajatest DB-3f, mille stardikaal oli isegi väiksem nende
“Junkersite” ja “Heinkelite” stardikaalust, mis igapäevaselt ja mitmekordselt pommitasid nõukogude
vägede positsioone.
Paljukorrutatud “ootamatu löök rahulikult magavate lennuväljade pihta” ei vähendanud KPL arvu mitte
ühegi lennuki võrra. KPL dislotseerus sõja algul Novgorodi, Smolenski, Kurski, Kiievi ja Zaporožje
rajoonides. 22. juunil ei sooritatud neile lennuväljadele ühtki rünnakut ning sõja algusest Saksamaaga said
KPL lendurid-tehnikud teada alles miitingul, mis korraldati kõikides väeosades peale Molotovi ettekannet
üleliidulises raadios...
Samuti said keskpäevasel miitingul alanud sõjast teada 202-se kiirpommitajate lennuväepolgu lendurid
41-se pommituslennuväe diviisi koosseisus. Polk paiknes Leningradi oblastis Kingissepa linna lähedal ning
polgu lennuväljadele ei sooritatud sõja esimestel päevadel ühtegi vaenuakti. Monograafias, mis on
pühendatud polgu lahinguteele, on öeldud, et “...polgus olnud ainult 22-le lennukile sai osaks sooritada
kolm-neli väljalendu päevas....”. Aga edasi tuuakse aruanded polgu lahingutegevuse tulemustest
Leningradi rindel:
“Lahingutegevuse perioodil 22. juunist kuni 28-nda augustini 1941 sooritasid 202. kiirpommitajate polgu
lennukid 194 lahingulendu. Vaenlasele visati kaela 107 tonni pomme, hävitati ligi sada tanki ja iseliikuvat
suurtükki, kaks raudteeešeloni, 1400 erinevat autot ja muud koormat...”
Ärme hakkame isegi arutama 202. lennuväepolgu vapustavat efektiivsust, ärme esitame küsimusi selle
kohta, et kergete pommitajate 194-st väljalennust piisas ligi saja tanki ja 1400 auto ja muu koorma
hävitamiseks (see tähendab ligi poole saksa tankidiviisi materjaalosa hukku). Aga ikkagi, kuidas siis peale
250000 lahingulendu säilis elusana kasvõi üksainus Wermachti sõdur ja üks hobuveok? Proovime mõista
seda lihtsat, puhtalt aritmeetilist küsimust. Kolm korda kakskümmend kaks võrdub kuuskümmend kuus.
Kuuskümmend kuus korda kolm võrdub ükssada üheksakümmend kaheksa. Ülalnäidatud lennutundide arv
ülalnäidatud intensiivsusega (“polgus olnud ainult 22-le lennukile sai osaks sooritada kolm-neli väljalendu
päevas”) oleks polk pidanud selle tulemuse saavutama kolme päevaga. 25-ndaks juuniks. Aga mitte 28daks augustiks...
Edelarinde õhujõud, mille koosseisus oli 1900-2000 lennukit, sooritas 10-ndaks juuliks 10000 lahingulendu, mis vastab ühele väljalennule nelja päeva jooksul. Kusjuures praktiliselt kõik lendurid, kellel
õnnestus elada Võidupäevani, kirjutavad oma memuaarides, et nad sooritasid sõja algul kuni neli väljalendu
päevas. Ja mitte ühe lennu nelja päeva kohta!
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Pärast tutvumist Edelarinde juhataja kindral Astahhovi ettekandega 21-st augustist 1941.a muutub
sündmuste pilt veelgi mõistatuslikumaks. Ettekanne lõpeb teatisega 22. juunist kuni 10-nda augustini 1941
kulutatud lahingumoona kohta. “Heidetud lennukipomme - 2842 tonni”. Ärme hakkame praegu arutama,
kuhu (kas vaenlase peale, tühjale põllule, oma vägede kraesse) olid heidetud need pommid, milline oli
nende rünnakute täpsus ja resultatiivsus jne. Lahkame tunduvalt lihtsamat küsimust. 2800 tonni pomme kas seda on vähe või palju? Kõik selgub jällegi võrdluses. Kolme kuuga (aga põhiliselt veebruaris 1940)
heitis nõukogude lennuvägi Mannerheimi liini kindlustustele 10500 tonni pomme. Seda siis ainult Karjala
kannasel ja Mannerheimi liinile. Üldse heitsid Soome sõjas vene lennukid Soome pihta üle 15000 tonni
pomme.
Võib analüüsida seda arvu – 2842 tonni – ka teisest küljest ning võrrelda tegelikku tulemust planeerituga.
Kindral Astahhovi ettekandes antakse Edelarinde pommitajate arvuline seis:
- 237 keskmist pommitajat ( 214 SB ja 23 Ar-2 )
- 119 kaugpommitajat DB-3f
- 117 kiirpommitajat (68 Pe-2 ja 49 JAK-2, -4)
- 114 kerget pommitajat Su-2
Nähes natuke vaeva pliiatsi või lauaarvutiga, saame isegi normaalse pommikoorma korral nende masinate
“kogupaugu” summaks 370 tonni. Maksimaalse pommikoorma korral (mis oleks täiest õigustatud ja ka
tehniliselt lubatav olukorras, kus kogu rindelennuvägi tegutseb sihtmärkide vastu, mis asuvad vahetult
rindejoonel ja vastase lähitagalas s.t. minimaalsel lennukaugusel) suureneb pommide kogukaal tunduvalt ja
oleks juba 780 tonni. Miks siis ometi oli Edelarinde lennuväel 2842 tonni pommide heitmiseks vaja mitte
kolm-neli päeva, vaid tervelt viiskümmend?
Vasakpoolseks naabriks Edelarindele oli Lõunarinne, mille koosseisus oli sõja alguseks 966 lennukit
(nendest esimese juuni seisuga oli lennuvalmis 798 masinat). Nendest omakorda 625 olid hävitajad,
milledest 189 olid uusimad MiG-3-d. Samas alas tegutses veel ka Musta mere laevastiku lennuvägi, kus
ainuüksi hävitajaid I-16 oli 148 masinat. Sellele õhuarmaadale oponeeris Luftwaffe neljas õhukorpus, kelle
relvastuses oli 22. juuni seisuga 61 korras ”Messerschmitti”. Veel 44 korras masinat oli III / JG-52-l, mis
kattis Rumeenias paiknevaid tagalaobjekte. Sellise jõuvahekorra juures alanes Lõunarinde lennuväe
koosseis 11-daks juuliks 622 lennukini. Kuid ka seda on väga palju, eriti kui võtta arvesse fakti, et
“...alates 13. juulist, kui käisid pingelised lahingud Berditševi pärast, sooritasid kogu Lõunarinde õhujõud
kuuenda armee lõigus 30-80 lahingulendu päevas ...”
30-80 lahingulendu oleks võinud sooritada üks-kaks eskadrilli, igaühes 12 lennukit...
1941. aasta suvel toimus “imelik sõda”, kus tohutu lennuvägi sulas nagu lumi kevadise päikese kiirtes,
aga see vähene, mis jäi rivvi, leidis kasutamist vaid kümnendiku ulatuses oma tegelikest võimalustest.
Väljalende kogunes sadade ja tuhandete kaupa, aga vaenlane seda praktiliselt ei märganudki...
Peale seda kui need ja kümned, kümned teised faktid jõudsid avalikuse silme ette, sai eriti hästi selgeks,
kui targalt ja ettenägelikult talitasid nõukogude ajaloolased, kes õigeaegselt valmistasid ette suure koguse
lugusid “nõukogude lennuväe tehnilisest mahajäämusest”. Sest ilma nende lugudeta tuleks neil vastata
paljudele väga ebameeldivatele küsimustele. Aga nüüd on ilma küsimatagi kõik selge: ”vineerriiulid", "mis
ei kannata mingit võrdlust” saksa lennukitega. Nii neid lastigi alla nagu kanu, kümnete tuhandete kaupa.
Miks kaotati sõda õhus? Aga sellepärast, et lennukid olid viletsad. Aga kust te võtate, et lennukid olid
viletsad? No sellepärast ikka, et õhusõja me ju kaotasime...
Ettepoole rutates hoiatan kohe lugejat, et igasugune diskussioon sõja algusperioodi nõukogude lennukite
taktikalis-tehniliste omaduste kohta on täiesti mõttetu. Autor on sügavalt veendunud, et isegi kui kogu
nõukogude lennuvägi oleks relvastatud “MiG”-dega, kusjuures mitte tolleaegsete MiG-3-ga, vaid
tänapäevaste “MiG-29”-ga, jääks tulemus ikkagi samaks. Aga neid lugupeetud lugejaid, kelle silmist
paistab umbusk, ootavad järgmised üheksa peatükki, milles proovime selgusele jõuda, mida mulle tervelt
viis aastat õpetati kuulsusrikkas akadeemik S.P.Koroljovi nimelises Kuibõševi lennundusinstituudis.
Niisiis, miks lennukid lendavad?
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Peatükk 2

Miks lennukid lendavad
2.1. Lennukiirus ja tiiva pinnakoormus.
Lennukid lendavad mööda õhku. Õhupallid, täidetud kerge gaasiga, ujuvad õhus nagu õngekork vees.
Langevarjud ja sügisesed lehed laskuvad aeglaselt maale, toetudes õhule. Lennukid aga tungivad pidevalt
õhku oma tiibadega, mis on paigutatud õhuvoolu kiiruse vektori suhtes väikese nurga alla. Seda nurka
nimetatakse aerodünaamikas ”kohtumisnurgaks” (vene keeles "ugol ataki" – väljend, mida nii väga
armastavad ajakirjanikud). Meil teiega on oluline mõista ja meeles pidada, et kohtumisnurk ei ole mitte
lennutrajektoori kaldenurk horisondi suhtes (ehk siis mitte pikeerimise või tõusu nurk), vaid tiiva kaldenurk
nähtamatu ja mõttelise õhuvoolu kiiruse vektori suhtes.
Teadus ütleb, et lennukid lendavad seetõttu, et tiiva alumisel pinnal tekib kõrgendatud rõhk, tänu millele
tekib tiival aerodünaamiline jõud, mis on suunatud ülesse risti tiivaga. Lennuprotsessi mõistmise
lihtsustamise huvides esitatakse seda harilikult kahe vektorina: aerodünaamilise takistusena X suunatuna
piki õhuvoolu ja tõstejõuna Y, mis on suunatud risti õhuvoolu kiiruse vektoriga.
Esimene järeldus, mis tuleks meelde jätta, kõlab: kõige hea eest tuleb maksta. Ja see aerodünaamiline
reegel ei erine mitte millegi poolest lihtsast igapäevatõest. Tõstejõu eest tuleb “maksta” takistuse
suurenemisega. Kusjuures suure tõstejõu eest tuleb maksta eriti suure takistusega. Kui lendamisel keskmise
lennukiirusega on takistus umbes kümnendik lennukiirusest, siis lennul suurtel kohtumisnurkadel, kus tekib
maksimaalne tõstejõud, võib takistus tõusta kuni neljandikuni tõstejõust.
Intuitiivselt on mõistetav, et aerodünaamilised jõud sõltuvad tiiva pindalast, kohtumisnurgast, õhu
tihedusest ja õhuvoolu kiirusest. (Tänapäevastel lennukitel, mille kiirus erineb tuule kiirusest tunduvalt,
võetakse õhuvoolu kiiruse asemel kasutusse lennukiirus õhu suhtes, mis horisontaallennu puhul kattub
lennukiirusega maapinna suhtes s.t. “normaalse” kiirusega)
Teadus kinnitab, et kõik need sõltuvused (nagu kõik põhjapanevad loodusseadused) on väljendatavad
väga lihtsa valemiga:
Tõstejõu sõltuvus tiiva pindalast (S) ja õhu tihedusest (p) on proportsionaalne. See tähendab – teeme tiiva
kaks korda suuremaks, saame kaks korda suurema tõstejõu. Tõustes suurele kõrgusele, kus õhu tihedus on
kaks korda väiksem, kui maa lähedal, vähenevad kõik aerudünaamilised jõud kaks korda. Jne. Tiiva
profiilist ja kohtumisnurgast tekkivat mõju väljendatakse muutumatu koefitsendiga (Cy)
Aerodünaamiliste jõudude sõltuvus õhuvoolu kiirusest on ruutsõltuvus. Kiirus kasvab kaks korda,
takistus kasvab neli korda. Kiirus kasvab kolm korda, takistus kasvab üheksa korda. See ongi vist põhiline,
“mida peab teadma igaüks“. Vähemalt igaüks, kes tahab kaasa rääkida sõjalennukite teemal.
Tõstejõu ruutsõltuvus kiirusest seletab paljugi sellest, mida me kuuleme – näeme. Näiteks lendab meie
teleri ekraanil ameerika tiibrakett. Sigarikujulisest kerest tolknevad välja kaks imetillukest kitsast tiivakest.
Ja pole vigagi, “rakett” (täpsemalt öeldes – piloodita lennuk) lendab sadu kilomeetreid ja ei kukugi alla.
Miks? Suur kiirus, (ligi 250 m/s) ruutu tõstetuna loob piisava tõstejõu isegi sellisel väikesel tiival.
Tiibrakett on hea näide üherežiimsest lennust. Kõik kiirused: stardi- , keskmine- , maksimaalne- ,
“maandumis “- kiirused – kõik on tema jaoks võrdsed. Aga kuidas projekteerida normaalset lennukit, mis
peab startima maapinnalt ja mille maksimumkiirus peab olema stardikiirusest tunduvalt suurem? Näiteks
tänapäeva hävitaja stardikiiruseks on 250 km/h ning õhus olles saavutab ta kiiruse kuni 2500 km/h. Kümme
ruudus on sada. See vastuvaidlematu fakt viib meid mõttele, et tiib lennuks sellise kiirusega võiks olla sada
korda väiksem kui “starditiib“. Või teiste sõnadega, maksimaalkiirusel lennates muutub tiib mitte ainult
liigseks kaaluks, vaid loob ka tohutu takistuse.
Loodan, et lugeja nõuab juba seletusi. Tõepoolest, mis siis on “suur tiib“? Mida tähendab “suur“? Kas tiib
pindalaga 18,3 ruutmeetrit on “suur“ või “väike“? Arvutagem. Just sellise pindalaga tiivad olid kolmel
hävitajal saksa õhujõudude relvastuses: “Fokker“ D-1 Esimeses Maailmasõjas, “Focke-Wulf“ 190 D Teises
Maailmasõjas ning “Starfighter“ F-104 G kuuekümnendate “külm sõda“. Maksimaalne stardikaal oli neil
masinatel vastavalt 586 kg, 4840 kg ja 13140 kg. Järelikult rippus “Fokkeri” iga tiiva ruutmeetri küljes 32
kilo lennukit, “Focke-Wulfil“ 264 kg ja “Starfighteril” 720 kg. See näitaja – tiiva pinnakoormus – ongi
“suure või väikse“ tiiva arvuline näitaja.
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Aga nüüd kõige huvitavam küsimus: miks mitte teha lennuk väikese tiivaga (ja suure pinnakoormus) ning
startida kui mitte maksimaalse, siis vähemalt sellele lähedase kiirusega? Meil on ju olemas lennukitel
võimsad turboreaktiivmootorid, mis põhimõtteliselt suudavad lennukit selliste kiirusteni kiirendada. Aga
lennukid siiski nii ei lenda. Teiseks, selleks, et lennukit kiirendada maapinnal “kasvõi” 1000 km/h , on vaja
betoonrada pikkusega paarkümmend kilomeetrit. Ning kõige peamine on selles, et lennuk inimestega
pardal peab mitte ainult startima, vaid ka maanduma. Nii võimsa mootori kui ka määratu pika stardiraja me
võime ehitada. Kallivõitu, kuid võimalik. Aga “kohtuda“ jäiga maapinnaga kiirusel 1000 km/h ja sealjuures
mitte kildudeks puruneda on võimatu. No ei tule välja. Parem on mitte proovida. Praktika on näidanud, et
maandumiskiirus 270-300 km/h (nagu vene püüdurhävitaja Su-15-l või ameeriklaste “Starfighter“ F-104-l)
on isegi ideaalselt siledal ja laial maandumisrajal pikaajalise kogemustepagasiga lendurite võimete piiril.
Aga sellel masinal, mida kutsutakse tiibraketiks, pole vaja ei startida ega maanduda: stardib ta lennukilt,
mis juba ise lendab suurel kiirusel ning mida suurem on maandumiskiirus, seda hullem vaenlasele...
Kõik see, mida me siiani teada saime, ei ole kasutu ballast. Tänu sellele võime edasi arutleda, miks
“lootusetult vananenud” nõukogude hävitajad “ei suutnud järele jõuda“ saksa pommitajatele.
Paradoksaalne, kuid fakt – esmapilgul õhuke tiib on tegelikult aerodünaamilise takistuse peamiseks
allikaks. Järelikult, tiiva erikoormuse suurendamine ehk tiiva pindala vähendamine on üks kõige efektiivsematest kiiruse suurendamise meetoditest. Selle väite illustreerimiseks tasub tuua üks õpikunäide.
Võidusõidulennuk “Supermarine“ S-6B, mis püstitas 1931 aastal kiirusrekordi, oli ujukitega vesilennuk.
Kahe tohutu lennukipikkuse pontooni õhutakistus koos kõige sinna juurde kuuluvaga ei seganud lennukil
põrmugi saavutamast tolle aja kohta fenomenaalset kiirust 655 km/h , mis ületas ligi kahekordselt
seeriahävitajate kiirust. Sellele tehnilisele imele on kaks seletust. Esiteks imetabane “Rolls- Royce” mootor
ning teiseks selle aja kohta väga suur tiiva pinnakoormus, 178 kg/m2. Aga selleks, et sellise “väikse“
tiivaga lennuk saaks edukalt startida – maanduda, valis konstruktor Reginald Michell välja vesilennuki
skeemi, millele on võimalik leida piiramatu pikkusega stardi- ja maandumisrada.
Sõjalennuvägi alustas 30-40 kilogrammise tiiva pinnakoormusega ning tiivaprofiiliga, mille tõstejõu
koefitsent oli 0,7 kuni 1,0. Taoliste näitajate juures on startimiseks vajalik kiirus 80-100 km/h. Selline
tagasihoidlik stardikiirus tegi lennukid väga vähenõudlikukuks starditingimustele ning võimaldas nende
ekspluateerimist ka pinnaskattega lennuväljadelt. Iga vähegi siledam karjamaa võis olla lennukite stardi- ja
maandumispaigaks. Nõudmised maksimaalkiirustele olid tollal minimaalsed, piisas kui lennati kiiremini
auruvedurist. Seejärel, kahekümnendate – kolmekümnendate piirimail, ilmusid nii tehnilised kui ka
taktikalised eeldused tiiva erikoormuse tunduvaks suurendamiseks. Tehnilised eeldused olid põhiliselt
selles, et olid välja töötatud, katsetatud ja praktikasse juurutatud (kusjuures esmalt reisilennukitel) erinevad
tiiva mehhaniseerimise vahendid, tagatiivad (lihtsad, kilbid ja välja nihutatavad ) ning eestiivad.
Need seadmed lubasid stardi ja maandumise ajal kiiresti muuta tiivaprofiili kumerust, suurendada tiiva
pindala (väljanihutatavad tagatiivad) ning suurendada maksimaalse lubatavuseni kohtumisnurka (eestiivad).
Kokkuvõttes lubasid kõik need abinõud suurendada tõstejõu koefitsenti 2-2,5-ni. Säilitades stardikiiruse
kuni 100 km/h oli vastavalt võimalik suurendada tiiva erikoormust 30–40-lt kilogrammilt kuni 120–130
kilogrammini. Samaaegselt tehniliste täiustustega muutusid sõjaväe juhtkonna vaated lennuväe kasutamise
taktikale. Pommitajatele tegevusraadiusega 500–1500 km ei olnud enam vajalik baseeruda pinnasekattega
väliaerodroomidel rindejoone vahetus läheduses. Eeldati, et pommitajad hakkavad startima vähestelt
suurtelt aerodroomidelt, mis on paigutatud sügavale operatiivtagalasse ning varustatud pikkade
paarikilomeetriste betoneeritud stardi- ja maandumisradadega, mis teevad võimalikuks maandumiskiirused
130 – 150 km/h. Arvestades tõstejõu ja lennukiiruse ruutsõltuvust võimaldas selline maandumiskiiruse
tõstmine teoreetiliselt suurendada tiiva erikoormust 200–250-ne kilogrammini.
Praktikas ei jõudnud asi siiski mitte kohe niikaugele, kuid juba kolmekümnendate teises pooles läksid
tootmisse pommitajad tiiva pinnakoormusega 140-160 kg/m2 (saksa “Dornier-17“ , nõukogude DB-3,
inglise “Blendheim” , itaalia “Savoia-Marchetti-79”). Ning nagu näitas praktika, oli tegu alles pinnakoormuse pidurdamatu kasvu algusega. Saksa “Junkers 88” ja nõukogude Pe-2 esimesed modifikatsioonid
omasid juba sünnihetkel 190 kg/m2 tiiva pinnakoormust, aga sõja lõpul oli Tu-2 ja ameerika B-26-e tiiva
pinnakoormus vastavalt 233 kg ja 253 kg ruutmeetrile ning lennukiirused 547 ja 510 km/h.
Täiesti loomulik, et hävitajad (ja mitte ainult nõukogude “lootusetult vananenud”, vaid kõik tolleaegsed
hävitajad) tiiva pinnakoormusega 100-140 kg/m2 kaotasid võime pommitajatele järele jõuda. See ei
tähenda, et hävitajad lendasid pommitajatest aeglasemalt. Omades suuremat võimsust kui pommitajad,
saavutasid kolmekümnendate aastate parimad hävitajad (nõukogude I-16, ameeriklaste P-36, prantslaste
MC-406, sakslaste Bf-109D )kiiruseks 460–500 km/h, samal ajal kui näiteks “Junkers 88” A-1 kiirus ei
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ületanud 460 km/h. Kuid see väike ülekaal kiiruses oli taktikaliselt täiesti vastuvõtmatu. Lihtne arvutus
näitab, et avastades vaenlase pommitaja viiekilomeetriselt distantsilt, kulub aega temani jõudmiseks 9.
minutit, aga tagaajamise pikkuseks on 70 kilomeetrit.
Kõik see on lihtne ja selge. Veider on esmapilgul muu - mis siis takistas hävituslennukite konstruktoritel
suurendada tiiva pinnakoormust samal määral nagu seda tehti pommitajatel? See on väga lihtne küsimus,
kuid sellele vastamiseks peame me selgeks saama, kuidas lennukid õhus keeravad.
2.2 Võimsus ja manööverdusvõime
On laialt levinud väärarvamus, et lennuk pöörab õhus saba abil, täpsemalt sabakiilul asuvate
pöördetüüride abil. Saba on lennukile esmajärgulise tähtsusega, kindlustades üldist stabiilsust ning aidates
säilitada vajalikku kohtumisnurka, kuid horisontaaltasapinnas pööramisel ei mängi ta erilist rolli. Lennuk
lendab tänu tiivale ja ka pöörab sellesama tiiva abil.
Eelkõige peame meelde tuletama kaks seadust koolifüüsika kursusest. Liikumine mööda ringjoont on
liikumine kiirendusega (tsentrifugaaljõud). Seda isegi juhul kui see toimub ühtlase joonkiirusega. Aga
igasugune kiirendav liikumine on võimalik ainult mingi jõu rakendamise tulemusena. Kiirendus on otseses
sõltuvuses jõust (ehk Newtoni II seadus). Järelikult, kui me soovime lennata suure tsentrifugaalse
kiirendusega ehk lennata kiiresti ja sealjuures järsult pöörata, on meil vajalik rakendada selleks piisavalt
suurt jõudu. Kust seda võtta? Mootorist? Ei, see pole üldsegi suurim jõud, mida meil lennuki pardal on
võimalik kasutada. Isegi tänapäevastel hävitajatel on mootori võimsus 70-80 % lennuki stardikaalust.
Kõige suuremaks jõuks on tiiva tõstejõud, mis võib ületada lennuki stardikaalu viie, kuue, kümnekordselt.
Aga selleks, et tõstejõud veaks lennuki pöördesse, tuleb lennukit kallutada pöörde suunda.
Niisiis, pööre algab kaldest, kusjuures küllaltki suurest, pärast mida tõstejõu horisontaalprojektsioon
hakkab muutma lennutrajektoori ning lennuk hakkab sooritama pööret ehk viraaži. Et pööre oleks järsk ehk
toimuks võimalikult väikse raadiuse ning minimaalse ajaga, peab tiiva poolt arendatav tõstejõud olema
võimalikult suurem. Aga selleks omakorda peab tiiva pinnakoormus olema võimalikult väike. Ehk siis on
pöörde (viraaži) jaoks vajalik “suur” tiib.
Millega siis mõõdetakse ja määratakse see “maksimaalne võimalik suurus”? Tavapäraselt on lennunduses
kõik seotud kaaluga. Nii ka siin kasutatakse näitajat, mis iseloomustab kaalu ületamist tõstejõu poolt. Seda
muutumatut koefitsenti nimetatakse ülekoormuseks - G. Nimetus pole juhuslik. Pikale ja peenele plaadile,
milleks tugevusteooria järgi on lennuki tiib, on järsk tõstejõu suurenemine võrreldes sirge horisontaallennu
koormustega tõepoolest “ülekoormuslik”, mis suudab tiiva kere küljest lahti murda. See piirang – tiiva
konstruktsiooni vastupidavus –on üks neljast põhjusest määramaks maksimaalset lubatavat ülekoormust
tiivale. Kolmeks ülejäänuks on võimsus, õhuvool ja inimene. Vaatleme neid kõiki ükshaaval.
Tõstejõu kasv kutsub viivitamatult esile aerodünaamilise takistuse suurenemise. Kusjuures nagu me juba
eespool tähendasime, takistuse kasv on eriti suur siis, kui me suurema tõstejõu saamiseks kasutame lennul
maksimaalset kohtumisnurka. Et vältida või vähemalt vähendada sellist efekti, on vaja juba projekteerimisel anda lennukile “suur“ tiib. Mis omakorda tähendab väikest tiiva pinnakoormust. Igal juhul, et
ületada kasvavat õhutakistust, tuleb viia mootor maksimaalsele tõmbele. Ning lõppude lõpuks võib saabuda
selline moment, kus tiib oleks veel suuteline arendama tõstejõudu, aga mootoril ei jätku võimsust
ületamaks kasvavat õhutakistust.
Arvudes näeb see välja nii. Väga suurtel kohtumisnurkadel ulatub aerodünaamiline takistus kuni ühe
neljandikuni tõstejõust. Ning kui tiib sealjuures suudab tekitada tõstejõu, mis kuuekordselt ületab lennuki
kaalu, (ülekoormus kuus G-d), siis kasvanud takistuse ületamiseks vajab lennuk mootorit, mille võimsus
ületaks poolteist korda lennuki kaalu (võimsus 1,5 ühikut). Selline võimsus oli kolbmootorite ajastu
lennukitele kättesaamatu. 30-40-date aastate hävitajate ülekoormuse näitaja oli kaks kuni kolm G-d.
Rahvakeeles - ülekoormusele 2,9 G-d vastab 360–ne kraadise 300 meetrise raadiusega pöörde sooritamine
21 sekundi jooksul lennukiirusega 90 m/sek (324 km/h). Need näitajad pole valitud juhuslikult, vaid
vastavad Teise Maailmasõja kõige massilisemate hävitajate JAK-9, La-5 ning Me-109 G parameetritele.
Uus ajastu, mis algas järelpõletitega turboreaktiivmootorite ilmumisega lennunduses, tõstis päevakorda
ülekoormuse piiramise tiiva aerodünaamika näitajate järgi. Tohutu võimsuse ülejääk lubas ületada kasvavat
aerodünaamilist takistust, kuid ka tiiva tõstejõu kasv pole piiramatu. Kohtumisnurkadel üle 20 kraadi
tõstejõu kasv esialgu väheneb, siis aga lakkab hoopis ning juhtub kõige hirmsam aerodünaamikas. Nimelt
muutub õhuvool katkevaks, rebeneb kandepinna ülemise poole küljest lahti ning tõstejõud väheneb
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järskude hüpetega nullini. Õhuvoolu katkemine on oma olemuselt juhitamatu ja stiihiline protsess, mis
kunagi ei toimu üheaegselt ja võrdselt paremal ja vasakul tiival korraga. Seetõttu ei vii õhuvoolu katkemine
mitte rahuliku maandumiseni, vaid korrapäratu kalde ja pöörlemiseni. Kõige halvemal juhul muutub selline
pöörlemine vägagi püsivaks pööriseks, millest väljuda ei õnnestugi...
Kõikvõimalikud ja isegi professionaalidele raskeltseletatavad aerodünaamilised kavalused lubavad tervel
real juhtudel lükata õhuvoolu katkemist edasi väga suurte kohtumisnurkadeni 20–30 kraadi juures.
Kooskõlas tänapäeva hävitajate tohutu võimsusega on võimalik viia ülekoormust kuni 9 ja enama ühikuni
(9+ G). Selle tulemusena võib näiteks tänapäeva vene hävitaja MiG-29, omades 40-ndate aastate standardi
kohta väga suurt tiiva pinnakoormust (443 kg/m2), sooritada eelpool mainitud viraaži 15,3 sekundi jooksul
s.t. kiiremini ükskõik millisest Teise Maailmasõja aegsest hävitajast välja arvatud I-16.
Probleem seisneb selles, et selliste ülekoormustega ei suuda kaugeltki mitte iga lendur toime tulla.
Ülekoormus ei rebi mitte ainult tiibu küljest, vaid tagab ka vere äravalgumise nii peast kui jalgadest.
Sellega seostuvaid aistinguid nimetatakse lendurite omavahelises zargoonis “mustadeks prillideks”.
Lühiajalisi teadvusekaotusi esineb juba 4-5 G puhul. Spetsiaalsed ülekoormusevastased ülikonnad, poollebavat asendit tagavad istmed, spetsiaalsed treeningud lubavad lenduril lennukiga toime tulla 7–8 G
juures. Edasiliikumine üha suurenevate ülekoormuste maailmas on aga siiski võimalik ainult piloodita
lennumasinate puhul. Ilmekaks näiteks sellest on mõningate “õhk–õhk“ tüüpi rakettide puhul esinevad
koletuslikud kuni 35 kordsed ülekoormused.
Teeme nüüd mõningad kokkuvõtted. Teame juba, millest tuleks lähtuda lennuki taktikalis-tehnilisi
andmeid sisaldava tabeli juures. Pinnakoormus tiivale ja võimsus – need on kaks põhilist näitajat, mis
kirjeldavad lennuki olemust ning tema loojate talenti ning kvalifikatsiooni. Ja kas olete Teie, kallid lugejad,
kohanud palju selliseid tabeleid, kus need näitajad on ära toodud? Kõige keerulisemaks ja vastuolulisemaks
on tiiva pinnakoormuse valik. Tahame lennata kiiresti – tähendab tuleb vähendada tiiva pindala ja
suurendada tiiva erikoormust. Tahame keerutada viraaže ümber telefoniposti – vajame suurt tiiba, mis
arendaks suurt tõstejõudu ja omaks minimaalset pinnakoormust. Hävituslennuki jaoks on see dilemma
peaaegu lahendamatu - talle on ju vajalik nii suur kiirus kui ka hea manööverdusvõime. Mõnevõrra on seda
vastuolu võimalik pehmendada ainult võimsuse suurendamisega. Kusjuures suur mootori võimsus lubab
mitte ainult ületada viraažidel järsult kasvavat tiiva aerodünaamilist takistust, vaid kindlustada ka head
kiirus ja kiirendusomadused, kiiruse vertikaalmanöövriks, mis samuti kuuluvad lahutamatult termini
“manööverdusvõime” juurde. Kuid siin tekib juba järgmine probleem.

2.3 Leegitsev mootor.
Suur võimsus – see on suur ja raske mootor, samuti suur ja raske propeller, vastupidavad ning rasked
kinnitused, suure pindalaga radiaatorid, mis omakorda loovad täiendava õhutakistuse. Äärmisel juhul võib
lennuk muutuda tiibadega mootoriks, kus puudub koht meeskonnale ja ruum kasulikule koormale. Rangelt
võttes toimuski Teise Maailmasõja algusaegade hävitajatega midagi sellist. Püüdlemine võimatu poole s.t.
soov säilitada head horisontaalset manööverdusvõimet, mis oleks 30-date keskpaiga parimate biplaanide
tasemel ning samaaegselt saavutada kiirusi, mis tunduvalt ületaksid uute pommitajate oma, viis
lõpptulemusena selleni, et jõubloki kaal ulatus pooleni tühja lennuki kaalust, aga relvastuse, mille
kasutamiseks hävitaja õhus lendab, kaal ulatus 2–3 %-ni lennuki kaalust.
Et luua kvalitatiivselt uut hävitajat, mis oleks suuteline aretama suurt kiirust ja omaks piisavat
manööverdusvõimet, oli vaja mitte ainult lihtsalt suure võimsusega mootorit, vaid kvalitatiivselt uut
mootorit tunduvalt suurema erivõimsusega (võimsus jagatud mootori kaaluga). Või siis teiste sõnadega
mootorit, mis senise kaalu juures arendaks tunduvalt suuremat võimsust. Seda ülesannet radikaalselt
lahendada õnnestus alles reaktiivmootorite ajastul.
Kolmekümnendate aastate lõpuks oli kolbmootorite konstrueerimisel saavutatud põhimõtteliselt tehnilise
täiuse piir s.t uute kiirhävitajate põlvkonna mootorite erivõimsus oli saavutanud kõikjal maksimumi. Järele
oli jäänud ainult üks koht, mis oli veel kasutamata - väljalasketoru.
Väljalasketorusse lendab ligi 40 % mootoris põleva kütuse energiast. Kui kasutada seda energiat, sundides tuliseid väljalaskegaase panema pöörlema turbiini, selle turbiini teljele aga kinnitada kompressor, mis
suunab lisaõhku silindritesse, siis sellisel juhul paranevad mootori näitajad tunduvalt. Praktikas aga
lahendada seda ülesannet mitte üksikute rekordlennukite, vaid seeriatootmise jaoks ei õnnestunud mitte
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kellelgi peale ameeriklaste. See tähendab, kõrgustesse mõeldud õhukompressorid olid olemas küll kõigil
selle perioodi lennukimootoritel, kuid kõik need võtsid oma energia mootoris pöörlevalt väntvõllilt. Iga
lisameeter kõrguses maksti kinni kasuliku võimsusega propelleri pealt, ehk siis täies vastavuses vanasõnaga
“nokk kinni, saba lahti, saba lahti, nokk kinni”. Ameerika Riigidepartemang hindas oma inseneride
unikaalset saavutust väärikalt ning keelas turbokompressoritega lennukite müügi isegi oma lähimatele
liitlastele.
Veel üheks probleemiks, mis oli seotud lahingulennukite mootorigrupiga, oli dilemma, kas kasutada
“vedelikjahutusega” või “õhkjahutusega” mootoreid. Jutumärgid ei seisa siin sugugi mitte juhuslikult. Iga
lennukimootorit, ka nõndanimetatud “vedelikjahutusega”, jahutatakse tegelikult õhuga. Mootori töö käigus
tekkivat soojust pole lihtsalt kuhugi mujale juhtida kui õhku. Ainult selle soojuse äraandmine on
organiseeritud erinevalt. “Õhkjahutusega“ mootoritel antakse soojus üle vahetult silindripea ribilise pinna
vahel kulgevale õhuvoolule, kusjuures suurema efektiivsuse huvides on silindrid paigutatud risti
õhuvooluga ja moodustavad mitme kiirega tähe. Nõndanimetatud “vedelikjahutusega” mootoritel
paiknevad silindrid reas üksteise taga, soojus antakse esialgu mootori silindrite ümber olevale vedelikule,
mis omakorda pumbatakse radiaatorisse, kus siis õhk seda jahutab.
Lennundus alustas “õhkjahutusega” mootorite kasutamisest. Need olid lihtsad, kerged ning töökindlad.
Puudusid ju radiaatorid, torud, pumbad, mis kõik võisid kas üles öelda või lekkima hakata. Seejärel, püüdes
saavutada üha suuremaid ja suuremaid kiirusi, pöörasid konstruktorid oma pilgud “vedelikjahutusega”
mootorite poole. Tõepoolest, pikkusesse välja venitatud mootor tungib õhku “nagu nuga võisse”, samal ajal
kui “õhkjahutusega radiaal-”täht” muudab lennuki sarnaseks tömbi palgiga. Näis, et “vedelikjahutusega”
mootori eelised oma sujuvate vormide ja vähendatud õhutakistusega on ilmsed ja vaidlustamatud.
Radiaalmootori üheksa silindrit omavad tunduvalt suuremat ristlõiget kui needsamad üheksa silindrit
paigutatuna üksteise taha. Huvi “vedelikjahutusega” mootorite vastu sai valdavaks, aga iseloomulik
teravaninaline kere sai uute kiirhävitajate põlvkonna kohustuslikuks tunnuseks.
Varsti aga tuli konstruktoritel veenduda selles, et moodi järgides olid nad mitmedki asjaolud kahe silma
vahele jätnud. Esiteks, üheksa, aga mitmetel mootoritel ka kaksteist silindrit, ühte ritta ei mahu. Võimsad
“vedelikjahutusega” mootorid muutusid kaherealisteks, kus silindrid paiknesid V tähe kujuliselt. Peale selle
on kolbmootorites palju teisi seadmeid, mis samuti riputatakse mootoribloki külge ning mis suurendavad
mootori ristlõiget. Teisest küljest õppisid “õhkjahutusega” mootorite loojad paigutama oma mootoris ühte
tähte teise taha nii, et oli tagatud ka tagumise silindrirea jahutus. Selle tulemusena suurenes silindrite arv ja
kaherealised radiaalmootorid osutusid 14- ja 18-silindrilisteks. Silindrid ise muutusid lühemaks ning
sellega vähenes ka mootori enda diameeter. Nii näiteks radiaalmootor AŠ-82 kubatuuriga 41,2 l omab
diameetrit 1,26 m, aga "vedelikjahutusega" ridamootor AM-35 töömahuga 46,6 l omab laiust 0,876 m ja
kõrgust 1,09 m. Nagu näeme, imet ei sündinud, radiaalmootori lauptakistus jäi küll mõnevõrra suuremaks
V- kujulise blokiga ridamootori omast, kuid see vahe polnud enam mitte üheksakordne. Kõige tähtsam
seisneb veel selles, et kogu võit väiksema ristlõike osas kadus mühinal radiaatorisse. Füüsikaseadusi petta
ei õnnestunud, “vedelikjahutusega” mootor osutus oma põhimõttelt siiski õhk-jahutusega mootoriks,
seetõttu ei saanud radiaatorite jahutuspind olla sugugi väiksem vastavast pinnast radiaalmootori silindritel.
Väga kaalukaks (stardikaaluga ligi 6 tonni) tõestuseks kõigele eelpool öeldule on ameerika hävitaja
“Thunderbolt” P-47D. Tohutu tömbininaline “kann” (nii nimetasid teda lendurid) kaherealise
õhkjahutusega tähtmootoriga omas väiksemat õhutakistuse koefitsenti kui sale Me-109 ning arendades
suures kõrguses kiirust 690 km/h, osutus “Thunderbolt” üheks Teise Maailmasõja kiireimaks lennukiks.
Kuni sõja lõpuni jäi vaidlus radiaal ja ridamootorite vahel lahenduseta. Inglased sõdisid 39-ndast kuni 45nda aastani eranditult vedelikjahutusega mootoritega lennukitel, jaapanlased õhkjahutusega. USA,
Saksamaa ning NL õhujõud omasid sõja lõppedes hävitajate paare, üks radiaal, teine ridamootoriga.
“Thunderbolt” ja “Mustang”, “Focke-Wulf” ja “Messerschmitt”, La ja JAK. Kõik ameeriklaste pommitajad
olid varustatud õhkjahutusmootoritega, peaaegu kõik inglise ja saksa - vedelikjahutusega. Nõukogude
lennuvägi omas sõja lõpul relvastuses kahte tüüpi pommitajaid õhkjahutusega mootoritega (DB-3f ja Tu-2),
kuid kõige levinumaks oli kerge pommitaja Pe-2, millel seisid vedelikjahutusega mootorid...
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2.4. Muutumatu tasakaal
“Kõige tähtsamat silmaga ei näe”. Need kuulsa prantsuse kirjaniku ja lenduri tuntud sõnad võtavad väga
täpselt kokku lennuki projekteerimise võimalused ja peamised probleemid. Suur võimsus saavutati (või siis
jäi saavutamata) põhiliselt tänu oskuslikule kaalu projekteerimisele. Kuna plaaneri kaal oli lennuki
üldkaalust (ilma kütuse, meeskonna ja pommideta) 35–40 %, siis iga suhteliselt väike võit kaalus viis
üldkaalu tuntavale vähenemisele. Optimaalne konstruktsiooniskeem, hoolikalt läbitöötatud suuri koormusi
taluvate detailide konstruktsioon, kvaliteetsed materjalid – need ongi need kõrvalisele silmale nähtamatud
otsused, mis lõpptulemusena määravadki õhusõiduki lennuandmed. Üllatav, kuid siiski tõsiasi: igavad
arvutused on olulisemad aerodünaamilisest ilust.
Toome ühe lihtsa näite. 30-40-ndatel aastatel töötati välja ja võeti tollal juhtivate maade relvastusse
mitmeid hävitajaid mootorivõimsusega 1050–1100 hj. Ühesuguse võimsuse ja kiiruse juures olid lennukite
kaalud küllaltki erinevad.
Kiirus, km/h

Kaal, kg

LaGG-3 ( NSVL )

560

2680

“Tomahawk” P-40C USA

545

2636

JAK-1 ( NSVL )

569

2445

“Spitfire”Mk-1 ( Inglismaa )

582

2261

“Messerschmitt”Me-109E3 (Saksamaa)

560

2184

“Bloch” MB-152 (Prantsusmaa)

500

2097

I–180–3 ( NSVL )

575

1815

Kordame veelkord, et see kõik on praktiliselt ühesuguse võimsusega mootorite juures. Ei saa ka öelda, et
juhtivate konstruktsioonide väike kaal oleks saavutatud relvastuse vähendamise arvelt. Sellise näitaja järgi
nagu “sekundilise kogupaugu kaal”, oli Polikarpovi I–180 (kaks 12,7-mm kuulipildujat UBS ja kaks 7,62mm kuulipildujat ŠKAS) võrdne “Tomahawkiga” (1,86 kg/s ja 1,84 kg/s) ning ületas “Spitfiret”, mis suutis
sekundis välja tulistada 1,52 kg metalli. Mis puutub aga aeglasemat prantsuse “Blochi”, siis temale
paigaldatud relvastus oli kõige võimsam, nii ka sekundilise tule kaal kõige mõjuvam. Kaks 20-mm kahurit
ja kaks 7,5-mm kuulipildujat suutsid sekundis vaenlase poole läkitada 3,2 kilogrammi rasket rauda.
Ülaltoodud tabelit ei tasu vaadelda kui konstruktorite kvalifikatsioonireitingut, kuigi peab tunnistama, et
nõukogude uute hävitajate kaal on muljetavaldav. Kuid nagu öeldud – peamine välja ei paista. Nende
lennukite kaal tuleneb pigem värskete konstrueerimisbüroode juhtkonna kahetsusväärsest kiirustamisest,
püüdes täita Partei ja Valitsuse järjekordseid suuniseid. Samal ajal on “Tomahawki” suur kaal arvatavasti
seletatav mitte projekteerimisvigadega, vaid plaaneri suurte mõõtude ja tugevusvaruga, mis lubas
ameeriklastel hiljem muuta “kirves” hävitus-pommitajaks, mida võis täiesti vabalt nii pommikaalu (450 kg)
kui ka tegevuskauguse (1127 km) poolest võrrelda nõukogude kahemootorilise pommitajaga Pe-2.
Väga raske “Thunderbolt” (tühikaal 4452 kg, stardikaal 5961 kg) on heaks näiteks üheaegselt mitmele
põhjapanevale lennukiehituse printsiibile. Kaks neist on lugejale juba tuntud: lennuomadused määratakse
mitte kaalu kui sellisega, vaid kahe võrreldava parameetriga (tiiva pinnakoormuse ja võimsusega). Kõrge
pinnakoormus (214 kg/m2) võimaldas Teise Maailmasõja kõige raskemal hävitajal saada ka kiirusrekordi
omanikuks. Küllaltki keskpärane erivõimsus (386 hj/t stardirežiimis) koos väga suure tiiva pinna-
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koormusega andis keskmised või isegi nigelavõitu manööverdusomadused, näiteks viraaži sooritamiseks
vajalik aeg oli 30 sekundit – kaks korda suurem kui I-16-l.
Võrdleme nüüd “Thunderbolti” ja Teise Maailmasõja kõige kergema nõukogude hävitaja JAK-3 (tühikaal
2123 kg, max stardikaal 2692 kg) lennuomadusi. Nagu näeme, oli nõukogude hävitaja ligi kaks korda
kergem ameeriklaste “kannust”. Kusjuures ta oli ka aerodünaamilises mõttes 18 % kergem (tiiva pinnakoormus 181 kg/m2 vs “Thunderbolti” 214 kg/m2). JAK–3 erivõimsus on samuti 24 % suurem
ameeriklasest (479 hj t vs 386 hj/t). Resultaadiks olid tunduvalt paremad lennuomadused nii horisontaal kui
ka vertikaalmanöövris. Isegi maapinna lähedal ületas JAK vaatamata oma suuremale tiivapindalale
“Thunderbolti” kiiruses (567 km/h vs 535 km/h). Alles 5000-6000 m kõrguses saavutas ameerika hävitaja
ülekaalu kiiruses.
Esmapilgul on tegu karjuva mõttetusega. Milleks on vaja raisata raha ja ressurssi kuuetonnise monstrumi
tootmiseks, kui ta ei ole millegi poolest parem ja mitmete näitajate poolest isegi halvem kolmetonnisest?
Kusjuures vähegi vastuvõetava erivõimsuse jaoks (just nimelt vastuvõetava, aga mitte rekordilise) oleks
sellisele masinale vaja vähemalt 2300 hj mootorit. Isegi mitte iga tuhandetonnise veeväljasurvega
veesõiduk ei oma sellise võimsusega jõuallikat. Sellise võimsusega lennukimootori loomine, mis oleks
üheaegselt kerge, kompaktne ja suuteline kõrgustes töötama, on juba iseenesest inseneridele ülimalt
komplitseeritud ülesanne. Milleks siis sellised titaanlikud pingutused ning kulutused?
Aegu tagasi loeti selliseid küsimusi nõukogude sõja-ajaloolises kirjanduses retoorilisteks ning JAK-3-e
muutumatult Teise Maailmasõja parimaks hävitajaks. Kuid tegelikult on see ekslik arvamus. Kõige kergem
hävitaja ei saa põhimõtteliselt olla kõige parem. See on vastuolus füüsikaseadusega, mida lennukiehituses
nimetataks "olemasolev tasakaal". Seaduse mõte on selles, et lennuomadusi säilitades ei ole reaalselt
lendavas lennukis võimalik muuta üksikute detailide kaalu, ilma et sellega ei kaasneks kõigi teiste
komponentide kaalu muutus. Toome lihtsa näite. Tahame lennukile paigaldada lisasuurtüki kaaluga 50 kg.
Kui me tahame säilitada sama erivõimsuse ja kõik muud sellega seotud lennuomadused, tuleb meil lisada
mootorile võimsust. Võimsam mootor omakorda kaalub rohkem ja vajab tugevamat-raskemat propellerit.
Samuti kulub kütust rohkem. Kõik see viib omakorda loogiliselt tugevama šassii loomiseni. Et säilitada
tiiva pinnakoormust, tuleb seda teha suuremaks, mis omakorda muudab lennuki raskemaks ning jällegi
tuleb tiiva pinda suurendada...
Lõpuks see ahelreaktsioon lõpeb. Millega? Uue lennuki ilmaletulekuga, milles kõikide detailide
omavaheline kaalusuhe on täpselt samasugune kui vanal, kuid terve lennuki kaal on suurem. Oletame,
et algselt oli lennukil kaks suurtükki kaaluga 100 kg ja nende kaal moodustas 4 % lennuki üldkaalust. Ehk
siis lennuk kaalus 2500 kg. Kolmanda suurtüki kaaluga 50 kg paigaldamine samale lennukile (säilitades
kõik lenniomadused) viib uue lennuki tekkele, millel kahurite kaal on endiselt 4 % lennuki kaalust, aga
lennuk ise kaalub juba 3750 kg.
Loodetavasti pole see kõik liiga keeruline. Olemasolevast tasakaalust tuleneb mitmeid huvitavaid
järeldusi. Näiteks igal kindlal tehnika arengu etapil ühesuguse otstarbega lennukite eri komponentide
kaalusuhe jääb enam-vähem ühesuguseks. Võtame näiteks pommitaja, mis on suuteline toimetama tonnise
pommilaadungi 2000–3000 km kaugusele keskmise kiirusega 340-360 km/h. 30-ndate lõpus vastasid
nendele tingimustele inglise “Wellington”, saksa “Heinkel-111” ja “Junkers 88”, nõukogude DB-3f ning
itaallaste “Savoia-Marchetti”. Väliselt üsna erinevad lennukid, erinevate mootori paigutuste ja arvuga,
erinevate aerodünaamiliste ja konstruktsiooniliste skeemidega, erinevalt relvastatud. Kuid tühja lennuki
kaal võrrelduna stardimassiga on kõigil peaaegu ühesugune (vastavalt siis 63,3 %, 60,0 %, 61,6 %, 62,2 %,
62,3 %). Kütuse kaal normaalse stardimassi juures moodustab samuti sarnase rea (21,2 %, 27,6 %, 27,6 %,
32,5 %, 22,8 %). Üldisest reast langevad siin välja kaks lennukit - “Wellington” oma 21,2 %-ga ja DB-3f
32,5 %-ga, kuid siin on tegu just sellise juhuga, kus erand kinnitab reeglit. “Wellington" lendas kõigist
aeglasemalt (kursikiirus kõigest 290 km/h), millest ka selline kütuse ökonoomia, aga DB-f3 omas suurimat
lennukaugust (3300 km).
Pöördume aga tagasi hävitajate lennuomaduste võrdlemise juurde. Konstruktsiooni kaalu suhe stardikaalu
ei muutunud praktiliselt kogu sõja jooksul ning mahtus kolmekümne kõige erinevamate lennuomaduste ja
otstarbega hävitaja juures vahemikku 74–82 %. Teiste sõnadega, kütuse ja kasuliku koorma jaoks jäi
muutumatult 18–26 %. Näiteks hävitaja Me-109E3 kaalus 2016 kg (77,7 %), kasulik koorem (592 kg)
koosnes kütusest ja õlist (330 kg), relvastusest ja lahingumoonast (172 kg) ning lendurist langevarjuga (90
kg).
Nüüd aga jälle tagasi “Thunderbolti” ja JAK-i manu. Neljandik kuuest starditonnist on 1500 kilo, aga
seesama neljandik ”kõige kergemast hävitajast” JAK-3 on 570 kg. Kõige kasulikum koorem on inimene.
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Lendur, kes piloteerib kuuetonnist hävitajat, ei ole üldsegi paksem või raskem inimesest, kes istub JAK–i
või I-16–e kabiinis. Koos langevarjuga mitte üle 100 kilo. Relvastuse ja kütuse jaoks jääb siis
“Thunderboltil” 1400 kilo, aga JAK-3-l 470 kilo ehk siis KOLM korda vähem. Seetõttu leiamegi ameerika
hävitajal kuus kuni kaheksa suurekaliibrilist kuulipildujat tohutu lahingukomplektiga (maksimaalvariandis
3400 lasku), lendurikabiinis aga kõikvõimalikku varustust alates pissuaarist ja lõpetades autopiloodiga,
sinna vahepeale raadionavigatsiooniseadmed, piloodi seljatagust kaitsva võimsa soomustuse, jalgade alt
unikaalse terassuusa, mis kaitseb pilooti kõhule maandumisel. Maapealsete sihtmärkide ründamiseks võib
“Thunderbolt” pardale võtta 900 kilo pomme ja kümme 127 mm raketti (see on kahe ründelennuki IL-2
last). Vastupidav konstruktsioon võimaldab maksimumvariandis võtta kaasa kolm ripp-paaki mahutavusega
2688 l, mis kasvatab lennuaega kümne tunnini (selleks ongi kabiinis nii pissuaar kui ka autopiloot).
Maksimaalne lennukaugus 3780 km võimaldab saata kõiki pommitajaid, isegi neid, mida nii Saksamaal kui
ka NSVL-s nimetati kaugpommitajateks. Samal ajal omas “kõige kergem pommitaja” JAK-3 lennukaugust
647 km ning ligi pooled seeriahävitajatest ei omanud isegi raadiosaatiat, sest kaalu säästmise huvides
paigaldati neile ainult vastuvõtja. Ja seda 1944-l aastal!
Niisiis, 2300 hj võimsusega mootori kallal ei nähtud ilmaasjata vaeva. See lubas luua ühemootorilise
ühekohalise hävitaja, mis täiesti vastuvõetavate lennuomaduste juures omas stardimassi kuus tonni. Suur
stardikaal ja sellega koos käiv suur kasulik koorem lubas selle lennuki baasil luua kõrgefektiivse
mitmeotstarbelise relvasüsteemi, mis võis suurtel kaugustel täita kõige mitmekesisemaid ülesandeid. See
näide (ehkki ta viis meid üpriski kaugele Suure Isamaasõja algusest) demonstreerib meile ilmekalt 30 – 40–
te aastate lahingulennukite üldisi arengusuundi :
- pidev stardikaalu kasv
- aeglane, kuid pidev tiiva pinnakoormuse kasv
- seda kõike saavutatud erivõimsust säilitades.
2.5 Kindlad tiivad
Otse öeldes - käsitleda spetsiifilisi tootmis-tehnilisi küsimusi populaarteaduslikus sõjaajaloo raamatus on
täiesti liigne. Ning autor ei hakkaks lämmatama lugejat järjekordse koguse tehnilise terminoloogiaga, kui
teda (autorit ikka) poleks äärmuseni ära tüüdanud agressiivsed ja ebakompetentsed avaldused “vineerist
nõukogude lennukite” teemal, mis erinevalt raudsetest saksa lennukitest “põlesid nagu küünlad”. Isegi
paljude teiste vähe tõepäraste väljamõeldiste taustal nõukogude sõjatehnika mahajäämuse kohta paistab see
jama eriti teravalt silma.
Alustame sellest, et just Venemaa (ehkki igasugust müstikat on tema pinnal toimunud enam kui küll) on
olnud pioneeriks täismetallkerega lennukite ehituses. 1922. aasta augustis lasti NSVL välja esimene partii
kodumaiseid duralumiiniumist kerega lennukeid (materjali tootva tehase asukoha järgi nimeteti seda
koltšugalumiiniumiks). 24. mail 1924. aastal sooritas esimese lennu metallkerega ANT-2. Järgmisel, 1925dal aastal, loodi Tupolevi büroos raske pommitaja TB-1. Rääkimata juba paljudest novaatorlikest
lahendustest, mis määrasid põhilised arengusuunad paljudeks aastateks, oli TB-1 oma mõõtmete poolest
suurim kõikidest oma aja metalllennukitest. Ning lõpuks 22. detsembril 1930 sooritas oma esimese lennu
maailma esimene raske neljamootoriline täismetallkerega pommitaja - TB-3 (ANT-6). Oma stardikaalu (20
t) ja pommikaalu (5 t) poolest ületas see lennuk kõiki Teise Maailmasõja ajal seerias toodetud saksa
pommitajaid. Täismetallkerega gigante lasti välja suures seerias (üldse ehitati 819 TB-3–e) ning nende
baasil loodi (jällegi esmakordselt maailmas) strateegiline lennuvägi kui relvajõudude omaette liik.
Loomulikult, ilma läänelt pihta panemata ei saadud seegi kord läbi. Sedapuhku siis Saksamaalt. Tupolev
polnud esimene. Esimene oli hoopistükkis G. Junkers. Kuid Versailles-i rahulepingu kohaselt purustatud ja
paljaksröövitud Saksamaal ei olnud Junkersile arenguvõimalust. See-eest Nõukogude Venemaa juhtkond
pakkus geniaalsele saksa insenerile heldet lepingut ning suurt tehast Filis, mida hiljem hakati kutsuma
lennukitehas Nr. 22. Kõikidele joonistele ja arvutustele teostati kontsessioonitehases “salajane võetus”
(selline termin oli kasutusel tšekistide ettekandes kaitse rahvakomissar Vorošilovile). Hiljem meelitati
Junkersi tehase juhtivad spetsid tööle NSVL-tu ning varsti peale seda katkestati leping Junkersiga
ennetähtaegselt. Ta püüdis isegi kohtu poole pöörduda, kuid see oli juba päris naljakas. Bolševikud nimelt
teavad ilma müüdava kodanliku kohtu otsusetagi, et neil on alati õigus. Nii et meetodid, mille abil stalinlik
impeerium relvastus ja ohtlikuks muutus, ei olnud kaugeltki õiguspärased. Aga selles raamatus ei ole
teemaks meetodid, vaid resultaat...
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Nüüd paar sõna “põlevatest küünaldest”. Tugev tuul – see on umbes 40-50 km/h. Väga tugev, mis
kustutab igasuguse lõkke, on 70-80 km/h. 100-150 km/h on orkaan, mis viib majadelt katuseid ning pühib
majad maapinnalt. Kõige aeglasemad Teise Maailmasõja aegsed pommitajad lendasid kursikiirusega 250300 km/h. Sellise tuule käes ei põle mitte ükski puu ega vineer. Põlevas lennukis põleb kütus. Sajad või ka
tuhanded liitrid lennukibensiini. Bensiin põleb ereda leegiga nagu küünal. Musta suitsulehviku põleva
lennuki järele jätab vineer, kumm, plastik, värv, mis põleb bensiinileegis. 500-600 kilomeetrise tunnikiiruse
juures muutub bensiinipaak otsekui leeklambiks, mille leegis põleb isegi duralumiinium. Lennuki võime
ületada vaenlase õhukaitset ning seejuures mitte süttida sõltub paljudest asjaoludest (mõningaid neist
vaatleme edaspidi), kuid kõige vähem lennukikere kattematerjalist.
Isegi Mariaivanovna, kes loeb uuema ajaloo kateedris silmapaistvaid loenguid “Nõukogude Liidu sõjaks
mittevalmisoleku kohta”, peaks teadma, et Kalašnikovi automaadi kuul läbistab raudteerööpa. Seda õpetati
talle juba keskkoolis sõjalise algõpetuse tunnis. Teise Maailmasõja aegsed hävitajad ei olnud relvastatud
mitte Kalašnikovidega, vaid hoopistükkis näiteks Berezini suurekaliibrilise kuulipildujaga, mille kaliiber on
12,7 mm. Kahesajalt meetrilt (aga tulistada õhulahingus suuremalt distantsilt pole mõtet, niikuinii ei taba)
läbib UBS-i kuul 20 mm soomusplaadi. Nii et lennukikuulipilduja kuuli (aga olid ju ka veel suurtükid ja
üldsegi mitte ainult 20 mm) jaoks pole vahet, kas tegu on vineeri, lõuendi, duralumiiniumi või
paberossipaberiga, lennuki sisikonda ei suuda ükski neist kaitsta.
Nüüd lähme keerulisema küsimuse juurde – miks ühed lennukid (nii nõukogude kui ka välismaised) olid
puust, teised metallist ning kolmandad lõuendist?
Tähelepanelik lugeja mäletab kindlasti eelpool esinenud väljendit - “konstruktsiooniskeem”. See on
vägagi huvitav teema, kuid seletada seda ilma jooniste ja arvutusteta on peaaegu võimatu. Et asjast siiski
mingitki ülevaadet anda, toome siinkohal kaks näidet, nimelt kokkupandava süsta ning kanamuna. Süst
kujutab endast alumiiniumtorudest karkassi, millele tõmmatakse peale present. Viimane isoleerib sõitja
veest, kuid tugevuse konstruktsioonile annab karkass. Katte võib maha võtta, paadi tugevus sellest ei
muutu, endiselt võib selle peal nii istuda kui ka kasutada oja ühelt kaldalt teisele sillakese ehitamiseks.
Ametlikus keeles nimetatakse sellist asja “mittetöötava kattega ruumiliseks karkassiks”.
Munal karkassi pole. Tugevuse, kusjuures küllaltki suure, tagab munale munakoor. Kuni muna on täidetud, suudab selle peos purustada ainult väga tugeva kämbla omanik. Tühja koore purustab ka laps.
Lennuki kere konstruktsioon võib olla nii ruumilise karkassiga ehk siis toruraam, üle tõmmatuna
perkaliga (nii nimetatakse lennukiehituses kasutatavat kangast), ”koorik” – paks korpus koos mõningate
tugevdusribidega kui ka segu nendest mõlemast – suhteliselt õhuke koorik koos nii risti kui ka pikisuunas
paiknevate tugevdustega (pikiliistude e. stingerite ja kere ribide e. spangoutidega). Veelgi suuremat
mitmekesisust konstruktsiooniskeemide valikus kasutatakse peamise ja kõige suuremaid koormusi taluva
detaili – lennukitiiva – juures.
Konstruktsiooniskeemi valik tingib kohe ka vastavad materjalid. Karkassi on kõige parem keevitada
kokku terastorudest, paksu kooriku valmistamiseks tuleb kasutada duralumiiniumit, õhukest koorikut
liimida kokku vineerist.
Nõukogude ennesõjaaegsete lennukite kirjelduses kohtab pidevalt väljendit: plaaneri ehituses on
kasutatud segakonstruktsiooni. Seda ei tehtud ei tehnilisest mahajäämusest ega ka duralumiiniumi
puudusest, vaid soovist maksimaalselt optimeerida konstruktsiooniskeemi. Näiteks:
- hävitaja I-16. Kere puidust, kaetud kasevineeriga keskmise paksusega 2,5–4 mm, tugevdatud
männipuust špangoutide, lonžeronide ja stingeritega. Tiivad: tsentroplaan terastorudest karkass,
duralumiiniumprofiilid, kaetud duralumiiniumlehega. Tiivakonsoolid: terasvaheseinte ja duralumiiniumist
seinaga talad, kaetud kangaga.
- hävitaja I-153. Ehkki lennuk oli loodud täpselt samas konstrueerimisbüroos, valiti tema jaoks välja
hoopis teistsugune konstruktsiooniskeem ning vastavalt ka teised materjalid. Kere: keevitatud terastorudest
ruumiline karkass duralumiiniumist ristitugevdustega, kaetud kangaga. Kandvad tiivaosad (tegu oli biplaani
ehk kahepinnalise lennukiga) olid täispuidust, kaetuna vineeri või kangaga. Toestuseks teraslint.
- hävitaja MiG-3. Kerekonstruktsioon oli erinev. Esimene pool oli terastorudest keevitatud karkass, mis
kaeti mahavõetavate duralist paneelidega. Sabaosa valmistati viiekihilisest kasevineerist tugevdatuna
männipuust lonzeronide ja stringeritega ning vineerist špangoutidega. Tiiva tsentroplaan täismetall, peatala
vaheseinad terasest, kõik ülejäänud tugevduselemendid olid duralumiiniumist. Tiiva konsoolid täispuidust,
pealtala deltapuidust, muud detailid vineerist, kaetuna viiekihilise kasevineeriga.
- pommitaja Su-2. Kere puidust, kate vineerist, tugevdatuna puitšpangoutide ja stingeritega. Tiib
metallist, tiivatalad terasvaheseinte ning duralumiiniumist seinaga, kate lehtduralumiinium.
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- pommitaja SB. Metallkerega: koorik durali lehtedest paksusega 0,5–1 mm, tugevdatuna stantsitud
duralumiiniumšpangoutidega. Tiib metall, tsentroplaani talad terastorudest karkass, kaetud lehtduralumiiniumiga.
- kaugpommitaja DB-3f. Metallkere, koorik durali lehtedest paksusega 0,6 mm tugevdatuna duralist
karbikujuliste špangoutide ja U–kujuliste pikiliistudega. Tiib: metall, terasvaheseinte ja duralist seintega
talad 0,6 mm paksuse lehtduralumiiniumiga kaetud.
- kiirpommitaja Pe-2. Metallkere: paks koorik 1,5–2 mm paksusest duralumiiniumist, tugevdatuna
stantsitud duralist kere ribidega, pikiliistud puudusid. Tiib: metall, tala terasvahede ja duralist seintega,
kaetuna 0,6 mm duralumiiniumlehega.
Lugupeetud lugeja, kui Te kõik selle läbi lugesite, siis imetlen Teie kannatlikust ning palun Teil veelkord
silmitseda tähelepanelikult seda nimekirja. Selles on üles loetud praktiliselt kõik põhilised lennukitüübid,
mis astusid 22.juuni hommikul sõtta. Kus on siin suures enamuses olevad vineerlennukid? Kõik
kahemootorilised pommitajad on täismetalllennukid, kerge ühemootoriline pommitaja ning kõik hävitajad
on segakonstruktsiooniga. Kuigi tõele au andes esines ka vineerdetaile. Mis puudutab “alumiiniumi
defitsiiti”, siis siinkohal tuleb tunnistada ausalt – seda tõesti ei jätkunud. Nagu ka sütt, naftat, terast,
autosid, traktoreid, raha. Ressurssi on alati vähem kui tahaks, rahast on alati puudus. Eriti kui toota
sõjatehnikat sellistes kogustes nagu seda tootis “rahuliku loova tööga” hõivatud stalinlik impeerium.
Toome vaid kaks näidet. Üks kuu pärast Teise Maailmasõja algust, 1 oktoobril 1939, oli nõukogude
õhujõudude koosseisus 12677 lennukit. Seda on peaaegu kaks korda rohkem kui Saksamaal (4093 tk),
Inglismaal (1992 tk), USA-l (1476 tk) kokku. 1939-1940 lasi sõdiv Saksamaa välja 3377 ühemootorilist
hävitajat Me-109. Nõukogude Liit aga lasi selle kahe rahuaasta kestel välja 6180 hävitajat I-16 ja I-153.
Pöördume aga vineeri juurde tagasi. Puidust lennukid sõdisid, kusjuures täiesti edukalt. Nimelt sellist
konstruktsiooni omas kõige kiirem (670 km/h 8500 m kõrgusel) pommitaja Teises Maailmasõjas, inglisekanada “Mosquito”. Selle erakordselt ilusa lennuki kere oli konstruktsiooniliselt väga sarnane munakoorele, ainult et see koor polnud tavaline, vaid kolmekordne. Kahe vineerikihi vahele oli liimitud paks
kiht balsapuud. Balsa on midagi korgi sarnast, ainult veel kergem ning tunduvalt tugevam. Sellise
konstruktsiooni suurepärased kaaluomadused olid “De Havillandi” firma konstruktoritele selged juba
projekteerimise algetapil. Hiljem, juba lahingulendude ajal, selgus veel üks üllatav eelis. Selleks oli
“nähtamatus”. Saksa radarid, mis sõja lõpul moodustasid põhilise süsteemi vaenlase avastamiseks ning
õhukaitse hävitajate juhtimiseks, ei suutnud avastada puust “sääske” , mis sel kombel osutus esimeseks
“stealth” tehnoloogia lahinguristseteks.
Lõppkokkuvõttes paistis puust lennuk silma kõige madalamate kaotustega Kuninglikes Õhujõududes:
26255 lahingulennu käigus kaotati saksa õhutõrje suurtükkide tule ja hävitajate tegevuse tõttu lõplikult 196
lennukit s.t. tõenäosus pöörduda tagasi kodusele lennuväljale oli “Mosquito” ekipaažile 99,25 %. Jääb
ainult lisada, et selline fantastiline vastupidavus või vigastustaluvus oli saavutatud lennukiga, millele
polnud paigaldatud mitte mingit kaitserelvastust, välja arvatud meeskonna püstolid.
Siiski kadus 40-date lõpuks puit sõjalennukite konstruktsioonist lõplikult. Kuid mitte sellepärast, et
duralumiiniumlennukid põlesid vähem ereda leegiga. Võib loetleda kolm peamist põhjust:
Esiteks - tehnoloogiline. Puidu töötlemine on uskumatult keerukas (kurva naeratusega võib meelde tuletada
nõukogude “ajaloolise makulatuuri” mägesid, kus kinnitati, et “metallkerega lennukeid ei suudetud toota
ainuüksi kvalifitseeritud tööjõu puudumise tõttu”). Kahte ühesugust puutüve looduses ei eksisteeri, ei ole
ka kahte vineerilehte ühesuguste omadustega. Puiduga töötades tuleb arvestada nii puidu vanust,
kasvukohta, niiskusrežiimi kuivatamisel, oksakohtade olemasolu... Isegi naljakas on võrrelda
duralumiiniumlehe painutamise keerukust ja töömahukust (üks hüdropressi pihusti liigutus) ja mitmekihilise vineerilehe vormimist. Ei, mitte ilmaasjata ei loetud peentislerit töölisklassi eliidiks!
Teiseks - klimaatiline. Puitkerega lennuki iga välitingimustes polnud pikem ühest hooajast talvest suveni.
Peale seda tuli hakata konstruktsiooni kuivatama, mõõtma kõikvõimalikke tiibadel tekkinud
deformatsioone, (kusjuures ärme unustame seda, et näiteks stabilisaatori nurga muutumine ainult 2 – 3
kraadi muudab täielikult kõiki püsivuse ja juhitavuse näitajaid). Sellal, kui hävitajatüübid vahetusid aasta –
poolteise tagant, võis sellega veel kuidagi leppida, kuid “Thunderbolt” maksis juba 80 000 1944. aasta
dollarit ning vahetada igal aastal välja nii kallist tehnikat ei saanud endale keegi lubada.
Kolmandaks hakkasid oma osa mängima ka mõõdud. Kust leida kuuske, millest välja saagida B-29 tiiva
tala? Tiiva pikkus on 43 meetrit. Külm metall surus elusa puu lõplikult välja lennukite konstruktsioonist,
kuid vanad meistrid meenutasid veel kaua aegu, kus lennukitsehhis hõljusid värske okaspuu saematerjali
lõhnad...
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Peatükk 3

Kõige tähtsamad õhujõud
Eelmistes peatükkides vaatlesime lühidalt ja väga lihtsustatult küsimusi, mis tekivad etteantud
lennuparameetritega lennukite projekteerimisel. Selles peatükis vaatleme sama lühidalt ning pealiskaudselt,
millistele nõuetele peab vastama lennuk, mille baasil tahetakse ehitada mingisugust lahingukompleksi. See
küsimus ei ole mitte ainult kõige keerulisem, vaid ka kõige tähtsam. Lennunduse ajalugu on täis näiteid,
kuidas ekslik tehniliste ülesannete püstitamine on viinud suurepäraste lennukite ilmumiseni, mida mitte
kellelgi vaja pole.
Omakorda selleks, et õieti formuleerida nõudmised sõjalennukile, on vaja maksimaalse täpsusega
prognoosida tulevases sõjas juhtuma hakkavat ning mõista, milliseid ülesandeid peab hakkama
projekteeritav relvasüsteem tulevase lahinguvälja kohal täitma. 30–40–ndate künnisel tehtud otsuste ja
lahenduste ülevaadet alustame kõige põhilisema õhujõudude osa uurimisest. Selleks on muidugi pommitusja ründelennuvägi (mis tänapäeval ründelennuväe ühise nimetaja alla viidud).
Nimelt raske, paiguti kohmakas ja jäik pommivedaja täidab sõjas põhiülesannet – hävitab elavjõudu,
lahingutehnikat, juhtimiskeskusi, side- ja transpordiosi, purustab vaenlase majanduse ning paiskab
olematusse moraali. Ja kuigi hävitajatele langes (vähemasti NL-is) suurem osa aust ja kuulsusest, filmid,
laulud ja ordenid ja ehkki graatsilisele ja kiirele hävitajale on tänapäevani suunatud noorte (ja mitte enam
nii väga noorte ) arvutimängude huviliste pilgud, mõistame meie Teiega, et hävitajad on ainult üks vahend
vastase pommitajate vastases võitluses ning ka ustav abiline oma ründelennuväele. Just pommitajad teevad
peamise, milleks lennuvägi on loodud, kusjuures ajuti väga suure efektiivsusega.
1941. aasta 26. mai õhtul läkitas inglise torpeedolennuk “Swordfish” (lootusetult vananenud aeglane
biplaan, mis sarnanes 20. sajandi algusaastate “riiulile") torpeedo tolle aja maailma kõige suurema
sõjalaeva - saksa lahingulaeva “Bismarck” (50000 tonni v/v survet, 241 m pikkust) pardasse. Laev kaotas
juhitavuse, mis lõppkokkuvõttes lubas inglise eskaadril talle järgi jõuda ja abitu hiiglase põhja lasta.
23. septembril 1941 “Junkers-87” - väike ühemootoriline lennuk tobedalt tolkneva telikuga - viskas üheainsa pommi Kroonlinnas seisvale liinilaevale “Marat”. Soomustläbistava 1000 kilogrammise pommi
plahvatus detoneeris peakaliibri kahurite laskemoonakeldri ning tohutu laev, mille väärtus ületas tuhandeid
kordi pikeeriva pommitaja maksumuse koos pommiga, murdus kaheks ja uppus.
27.mail 1943. aastal andsid neliteist kiirpommitajat “Mosquito” löögi Jenas paikneva maailmakuulsa
“Zeissi” optikaseadmete tehase pihta. Viie inglise lennuki kaotuse hinnaga jäid mõneks ajaks ilma “Zeissi”
sihikuteta kõik saksa tanki- ja suurtükitehased.
Muideks, pommituslennuväe ajalugu ei koosne üksnes unikaalsetest operatsioonidest. Juba päris alguses
ehk Esimese Maailmasõja lõpust toimus vaidlus, millised on need objektid, mille pihta tuleks rakendada
pommituslennuväge. Kas need on:
-poliitilised ja tööstuskeskused sügavas vaenlase tagalas...
või
-operatiivtagalas paiknevad vägede koondumispunktid, transpordisõlmed ning varustusbaasid...
või
-vahetult lahinguväljal asuvad vaenlaste väed.
Muidugi oleks hea omada lennuväge, mis on suuteline lahendama kõiki neid ja veel kümneid teisi
ülesandeid, kuid selline majanduslik pingutus võib purustada maa majanduse, ilma et vaenlane peaks
mingilgi määral selles osalema. Nimelt sellise skeemi järgi variseski kokku nõukogude majandus, suutmata
vastu pidada talle “muutumatult rahuarmastava” nõukogude välispoliitika poolt loodud tingimustele. Nii et
tuleb välja valida ning kontsentreerida jõupingutused sellele, mis on primaarne.
Üllatav, kuid ettekujutus võimalusest saavutamaks strateegilisi eesmärke kaugpommituslennuväe abil
tekkis juba ajal, mil “raske“ pommitaja kujutas endast jampslikku mitmetiivalist hernehirmutist, mille
kiirus ja kaal olid võrreldavad tänapäeval Venemaal välja lastava kaubikuga “Gasell”. Veel enne Esimese
Maailmasõja lõppu esitas ameerika kindral Spaatz (üks hilisematest USA AF loojatest) kabinetile
ettekande, milles kinnitas, et lähitulevikus “tegevus õhust, mis toob kaasa vaenlase territooriumi
tühjenemise ning tööstus- ning administratiivkeskuste purustamise, muutub peamiseks ning armee ja
laevastiku tegevus muutub teisejärguliseks ning abistavaks”. Itaalia sõjateoreetik kindral Douhet (keda
meenutamata ei saa ilmuda ükski õhusõja ajalugu käsitlev brošüür) ilmutas tuntud fraasi sellest, et
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käesoleva epohhi jalavägi muutub “abijõuks, mida kasutatakse transpordiks ja okupeerimiseks.” Ja seda
juba 1920-dal aastal.
Kuni Läänes tegeleti diskussioonide ja fantastiliste plaanide loomisega, oli NSVL-s ehitatud, katsetatud ja
seeriasse lastud neljamootoriline pommitaja TB-3 .
1931. aastal sai Tupolevi KB ülesande projekteerida veelgi raskem kuuemootoriline pommitaja TB-4. 33tonnise stardikaalu juures pidi ta lendama 2000 km 4-tonnise koormaga. Andkem siinkohal au nõukogude
sõjaväelisele juhtkonnale, kes mõistis, et maks. kiirusega 200 km/h ja lennulaega 3 km lendava lodja
strateegilise pommitajana kasutamine pole perspektiivikas ning keeldusid masinat seeriasse laskmast. 1934.
aasta tehnilistes tingimustes (mille järgi projekteeriti legendaarne TB-7, hilisem Pe-8) olid rõhud
muutunud. Pommikaal maksimaalse 3000 km lennukauguse juures oli alandatud 2 tonnini, selle asemel
nõuti maks. kiirust 400 km/h ja lennulage 12000 meetrit. Sellised muudetud nõudmised tulenesid lihtsa
fakti mõistmisest – lennuk, millega saab paigutada mõne tonni kaupa punktist “A” punkti “B”, ei ole
kaugeltki strateegiline kaugpommitaja. Isegi juhul kui kahe punkti vahemaa on tuhanded kilomeetrid.
Eelkõige märgime, et lennata punktini “B” ja sealt ka ühes tükis tagasi tulla on võimalik ainult võimsa
aktiivse ja passiivse kaitsesüsteemi olemasolul. Sellel maksab peatuda üksikasjalisemalt, kuna lahingulennuki eluvõime on meie raamatu teemaga otseselt seotud (neile, kes on unustanud – me püüame mõista,
kuhu ja miks kadus sõja esimastel nädalatel ja kuudel nõukogude lennuvägi).
Pommitajal on kaks vaenlast peale ilma ja tehniliste viperuste. Õhutõrjesuurtükid ja vaenlase hävitajad.
Vastuabinõusid on tunduvalt rohkem. Aktiivne kaitse seisneb selles, et tulistab vaenlase hävitajaid,
pommitab (aga madallennul pommitades tulistab ka kahuritest-kuulipildujatest) vaenlase õhutõrjesuurtükke. Aktiivkaitse võimalused suurenevad mitmekordselt, kui mängu tuleb vastastikune koostöö. Juba
ainuüksi pommitajate suur arv ja tihe lahingukord lubavad kohata vaenulikke hävitajaid koondtulega
sadadest torudest. Veelgi efektiivsemaks muutub aktiivkaitse siis, kui rasked pommitajad tegutsevad koos
hävitajate ja taktikaliste kiirpommitajatega. Sellisel juhul muutub õhurünnak keeruliseks mitmeosaliseks
operatsiooniks, mille käigus üks grupp hävitajaid puhastab õhuruumi rünnatavate objektide kohal, teine
blokeerib vaenlase lennuvälju, millel baseeruvad hävitajad, taktikalised pommitajad ründavad madallennul
õhutõrjesuurtükkide positsioone ning alles peale seda ilmuvad taevasse raskete pommitajate armaadad,
mida saadab hävitajate kolmas grupp. Ning pommitavad.
Tähelepanelik lugeja märkab, et lisandi “kaug” oleme asendanud sõnaga “raske”. Mis muidugimõista ei
ole üldse üks ja seesama. Lihtsalt selline koostöö (nagu eelpool kirjeldatud) on võimalik ainult vaenlase
lähitagalas. Praktiliselt just nii pommitasid liitlased saksa objekte Prantsusmaal juba 1941 aasta keskel.
Tunduvalt keerukam oli hävitajatel katta kaugpommitajaid nende mitmetunniste reidide kestel vaenlase
territooriumi sügavustes. Nagu alati segab “olemasolev tasakaal”.
Füüsika ei tunne selliseid sõnu nagu “hävitaja” ning “pommitaja”. Tolleaja mõistete järgi suure
lennukaugusega lennuk peab omama kütust 25–35 % lennuki stardikaalust. Arvestades tunduvalt suuremaid nõudmisi plaaneri ning mootori vastupidavusele võrreldes kohmaka pommitajaga on hävitaja kaal 6065 % lennuki stardikaalust. Mis siis jääb lendurile, relvastusele ning varustusele? Kuna kavatseme saata
kaugpommitajat, mis lendab stratosfääris, on vaja ka spetsiaalseid kõrgusseadmeid. Järele jääb tühine 10–
15 %. Selleks, et nende 10–15 % sisse mahuks minimaalne vajalik koorem, peab lennuki enda kaal olema
5–6 tonni. Selleks, et nii raske hävitaja suudaks edukalt pidada lahingut vaenlase hävitajaga, peab tal olema
nimelt hävitajale omane erivõimsus s.t. 350–450 hj/t. Absoluutarvudes tähendab see mootorit võimsusega
2000 hobujõudu. Selle väga lihtsustatud arvepidamisega jõudsime peaaegu täpse ameerika saatehävitaja
“Mustang” P-51D kirjelduseni, mille tühikaal on 3232 kg, stardikaal 5262 kg, kütuse kaal 1400 kg ning
lennukaugus 3700 km. “Packardi” mootoriga, mis oli ameeriklaste litsenseeritud versioon Rolls-Royce
mootorist “Merlin”, võimsusega 2100 hj maksimaalforžaasil (mitte kauem kui 5 min ) oli lennuk suuteline
arendama 700 kilomeetrilist tunnikiirust, aga kuuest torust koosnev suurekaliibriliste kuulipildujate patarei
oli suuteline saksa lennukeid õhus pooleks saagima.
D–seeria “Mustang” oli 1944. aastal. 30-ndatel midagi sellist ei olnud ega saanudki olla, kuna
tolleaegsete parimate lennukimootorite võimsus jäi 800 ja 1000 hobujõu vahele. Seega võis sel ajal
projekteeritav kaugsaatehävitaja olla vaid kahemootoriline. Olles teoorias lihtne, osutus see ülesanne
praktikas peaaegu lahendamatuks. Saksa kahemootoriline kahekohaline (laskuriga kabiini tagaistmel)
“strateegiline hävitaja“ Me 110C osutus liiga raskeks kahele Daimler–Benz DB-601 mootorile. Kaks korda
1100 hobujõudu andsid erivõimsuseks vaid 326 hobujõudu tonnile. Ebapiisavat manööverdusvõimet
süvendas veelgi kahemootorilise skeemi vältimatu puudus – madal kalde nurkkiirus kaalutsentrite
eemaldumise tõttu pikiteljest. Ehk siis kaks seitsmesaja kilogrammist mootorit tiibadel. Peamine puudus oli
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siiski see, et lennukaugus 909 kilomeetrit keres asuvates paakides oleva 1268 liitri kütusega oli seatud
ülesande kohaselt absoluutselt mittepiisav. Tõsi küll, oli välja töötatud ka versioon Me-110D täiendavate
paakidega üldmahutavusega 4000 liitrit, kuid selle monstrumi lennuandmed osutusid niivõrd madalateks, et
Luftwaffe keeldus masinat tellimast.
Kaks juhtivat lennundusmaad Euroopas – Inglismaa ja Prantsusmaa – ei võtnud isegi ette tõsiseid katseid
luua suure lennukaugusega saatehävitajaid. Mis on omamoodi kummaline, kui pidada silmas 30-ndatel
Inglismaal läbi viidud mastaapseid töid strateegiliste pommitajate loomise vallas.
Nõukogude Liidus mõisteti täiesti kaugtegevusraadiusega hävitajate vajadust. 1940. aasta 5. novembril
kinnitati Poliitbüroo ja Rahvakomissaride Nõukogu otsusega kaugpommituslennuväe (KPL) arendamise
programm. Plaaniti formeerida viis KPL korpust, igaühe koosseisus kaks pommitus- ning üks hävituslennuväe diviis. Üldse plaaniti 1941. aastal formeerida 22 kahemootoriliste suure tegevusraadiusega
hävitajate polku ning 34 kaugpommitajate polku. Ainult relvastada polnud neid koondisi esialgu millegagi.
Alles vahetult enne sõda algasid kahe kahemootorilise suure tegevusulatusega hävitaja katsetused. Kahe
vedelikjahutusega mootoriga AM-37 (1400 hj) varustatud Grušini hävitaja Gr-1 stardikaaluga 7650 kg
suutis lennata 1890 km kaugusele. Tairovi hävitaja, varustatuna kahe õhkjahutusega mootoriga M-89 (1350
hj) stardikaaluga 6626 kg sai lennukauguseks üle 2000 kilomeetri ning oli varustatud erakordselt tugeva
relvastusega - nelja 20 mm suurtükiga ŠVAK. Paraku tõmbasid alanud sõda ning konstruktor Tairovi
hukkumine lennukatastroofis, aga ka eksperimentaalmootorite AM-37 ja M-89 (mis kunagi seeriatootmisse ei jõudnudki) ebapiisav töökindlus paljulubavatele mudelitele kriipsu peale.
Ainukeseks maaks, kes suutis enne sõda luua suure tegevusulatusega kahemootorilise hävitaja, olid
Ameerika Ühendriigid. 27. jaanuaril 1939. aastal tõusis esimest korda õhku “Lightning” P-38. Ameerika
“välgu” edukas sünd sai võimalikuks ainult tänu firma “Lockheed” spetsialistide tohutule kogemusele (eriti
näiteks vastrajatud Grušini ja Tairovi konstrueerimisbüroodega võrreldes), aga ka ameeriklaste selle hetke
põhilisele “know-how”–le – turbokompressoriga mootorile. “Lightning” sai mitme uue konstruktsioonielemendi poolest esimeseks seerialennukiks. Esimese lennukina sai ta turbokompressori, väljalaskegaaside
jahutuse, ninarattaga teliku, mis välistas ebaõnnestunud maandumise puhul kapoteerumise (üle nina seljale
paiskumise), 360 kraadise vaateväljaga kabiinikupli. Lennuki kiirus- ning kaugusomadused olid fenomenaalsed - lennukõrgus 12000 m, maksimaalne kiirus 7500 m kõrgusel 655 km/h, kuid tehniliste
uuslahenduste suur arv oli põhjuseks suure hulga avariide toimumisele. Läks vaja väga suuri jõupingutusi,
et “Välgust” saaks täisväärtuslik lahingumasin. 1943. aasta oktoobris ilmus P-38 Euroopa sõjateatrisse,
olles esimene hävitaja, mis suutis saata ameerika pommitajaid Inglismaal paiknevatest baasidest Berliinini
ja tagasi. Aga juba 11 kuu pärast asendasid neid saateüksustes võrreldamatult kergemad ning
manööverdamisvõimelisemad “Mustangid".
Pöördume nüüd tagasi kaugpommitajate juurde. Nagu juba selgeks sai, polnud reaalselt ei Saksamaal ega
ka tema vastastel vajalike omadustega saatehävitajaid. Ei metallis ega isegi mitte konstrueerimisbüroode
joonestuslaudadel. Pommitaja, mis lendas sügavale vaenlase tagalasse, sai arvestada ainult enda relvastuse
ning passiivkaitse vahenditega. Mõiste “passivsed kaitsevahendid” sisaldab endas mitmeid erinevaid
komponente. Esiteks on see võime “mitte jääda vaenlasele silma”, mis saavutatakse suure lennukõrguse ja
kasutustaktikaga (lennud pilvedes, pimedas, udus) . Teiseks võimet vältida liiga lähedasi kokkupuuteid
vaenlase hävitajatega, mis nõuab suurt lennukiirust ning jällegi piisavat lennukõrgust. Ning kolmandaks
konstruktsiooni võimet seedida mürsu- ning kuulitabamusi sealjuures süttimata, lõhkemata, lagunemata,
venitades oma patuse kere kasvõi ühe tiiva peal koju. Selline vastupidamisvõime saavutati toona:
- mitmemootoriliste suure erivõimsusega mootoriskeemide kasutamisega, mis võimaldas jätkata lendu
ühe või isegi kahe mootori rivist väljalangemisega.
- Kasutades ainult õhkjahutusega mootoreid, millel puudusid kuuliauke ning mürsukilde kartvad
radiaatorid-torud.
- Kasutades “isesulguvaid” protekteeritud bensiinipaake, kus paagi pind kaetakse erinevatest
kummikihtidest valmistatud paketiga, mis sulevad paagile tekitatud vigastused
- Bensiinipaakide ja nende vahetu ümbruse täitmisega mittepõleva inertse gaasiga. Harilikult kasutati
selleks lämmastikku või jahutatud väljaheitegaase.
- Kõige tähtsamate detailide soomustamisega. Nendeks olid siis eelkõige ekipaaž.
- Põhisüsteemide dubleerimisega. (juhtimisseadmed, hüdraulika, elektriseadmed).
- “Iseväljuvate” telikute kasutamisega. Teliku ehitus võimaldas šassii väljalaskmist isegi mehanismide
rikke korral ainuüksi raskuse ja õhuvoolu koosmõjul.
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- Konstruktsiooni suure vastupidavuse ning ratsionaalse paigutusega, mis lubas meeskonnal ellu jääda ka
siis, kui lennuk maandatakse kõhule.
See loetelu ei ole kaugeltki ammendav. Lennumasina vastupidavus sõltub paljudest faktoritest, paiguti
kõige ootamatutest. Näiteks inglise raskepommitajal “Stirling” pöörlesid kuulipildujaturellid hüdromootorite abil, mille süsteemi kuuluvate rekuperaatorpaakide asukoht oli keres täpselt seal, kus asusid
kerele maalitud Kuninglike Õhujõudude eraldusmärgid. Peale seda, kui see fakt sai teatavaks saksa
hävituslenduritele, alustasid nood alati rünnakuid “Stirlingule” märkilaskmisega kaugele paistva punavalge-sinise ringi pihta. Esimene auk hüdropaagis viis rivist välja kogu pommitaja kaitserelvastuse, peale
seda jäi “Messeritel” üle vaid kaitsetut masinat lõpuni rappida...
Pöördume nüüd tagasi 1934. aastasse ning vaatame nõukogude “lendava kindluse” TB-7 ajalugu,
lähtudes nendest nõudmistest, mis eeldasid kaugpommitaja tegutsemist ilma hävitajate katteta. Tehnilistes
projekteerimisülesannetes püstitatud kiirus 400 km/h oli võrdne tolleaegsete hävitajate kiirusega.
Projekteeritud kõrgus 12000 m ületas kõiki seeriahävitajate võimalusi. See kõik tegi TB–7 ründamise
praktiliselt võimatuks. Taoline kõrgus pidi tegema pommitaja kättesaamatuks ka vaenlase
õhutõrjesuurtükkide tulele. Otsetabamus mittejuhitava mürsuga märklaua pihta, mis liigub kiirusega 360
km/h ehk 100 m/s 12000 m kõrgusel, on põhimõtteliselt võimatu. Isegi kui õhutõrjujad määravad
absoluutse täpsusega märgi kõrguse, kauguse ning kiiruse, isegi kui arvutatakse välja ennetusnurk ja sihtur
suunab toru absoluutse täpsusega vajalikku punkti, isegi kui mürsk lahkub rauast täpselt arvutustabelis
ettenähtud kiirusega, ei saa me ikka millelegi pihta. Sest mürsk peab veel lendama 30–40 pikka sekundit ja
selle aja jooksul võib paljugi juhtuda. Võib muutuda tuule kiirus, lennuk võib muuta suunda ja kiirust, mis
viib sihtmärgi arvutuslikust punktist sadu meetreid eemale.
Sedamööda vastasid kõik TB-7 projektülesande lähtekohad tulevase sõja nõuetele.
Järele jäi veel tühiasi – realiseerida püstitatud eesmärk reaalses lennukis. Prototüübi esmalend toimus 27.
detsembril 1936. aastal. NSVL ajal elanud inimestele pole vast vaja seletada, miks nõukogude lennukid
sooritasid oma esmalende läbi aegade detsembri lõpupäevadel. Relvastusse võetud TB–7 1940. aasta mudel
arendas 6400 m kõrgusel kiirust 443 kilomeetrit tunnis ehk teh. tingimuste see osa oli täidetud ja isegi
ületatud. Lennuk omas väga võimsat kaitserelvastust: kaks tulepesa 20 mm suurtükiga ŠVAK (ülemine
lendurikabiini taga ning sabas), kaks Berezini suurekaliibrilist kuulipildujat mootorigondlite tagaosas (väga
harv ning väga õnnestunud lahendus, mis lubas tulistada kogu tagumist poolsfääri). Ning lõpuks veel 7,62
mm paariskuulipilduja turellseadmel tulistamaks ettepoole. Protekteeritud paagid, soomusplaadid
kaitsmaks meeskonda ning elutähtsaid seadmeid – kõik see oli oma aja parimate näitajate tasemel. Ei
õnnestunud lahendada ainult üht võtmeküsimust - maksimaalne lennukõrgus nelja vedelikjahutusega
mootoriga AM-35A oli “ainult” 9,3 km.
Jällegi ei seisa jutumärgid juhuslikult. Võrrelgem. Ainuke Teise Maailmasõja algusaegade pommitaja,
mida saab TB-7–ga võrrelda, on inglise “Stirling”Mk-1. Teistel Euroopas sõdivatel riikidel (Saksamaa,
Itaalia, Soome) selliseid lennukeid lihtsalt polnud.
Max.
koorem

Max.
kiirus
km/h

Lennulagi

Relvastus

3100 / 2,27 t

6,36 t

418 /
3,2 km

5,2 km

8 x 7,7-mm

35 t

3600 / 2,0 t

4,0 t

443 /
6,4 km

9,3 km

2 x 20-mm + 2
x 12,7-mm + 2
x 7,6-mm

24 t

2460 / 1,8 t

3,6 t

481 /
7,6 km

10,6 km

Kaal
max.

Lennukaugus
km

“Stirling” MK-1

32 t

TB-7 (1940.a)

B-17F (1942.a)
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9 x 12,7-mm +
1 x 7,7-mm

Pole raske veenduda, et TB-7 ületas inglise pommitajat kõigis näitajates. Suurem kiirus, lennulagi,
lennukaugus, võimsam relvastus. Tagumise poolsfääri kaitseks oli “Stirlingul” kuus “vintpüssikaliibriga”
toru, mille efektiivne laskekaugus oli alla 200 meetri ja purustusvõime jäi tunduvalt alla 20 mm
suurtükkidele ning suurekaliibrilistele kuulipildujatele. Liiatigi võis taha-alla tulistada vaid üks laskur sabas
asuvast neljatorulisest tulepesast, samal ajal kui TB-7 võisid seda suunda katta kolm laskurit. Inglise
pommitaja väärtusteks on vähemhaavatavate “Bristol–Hercules” õhkjahutusega mootorite kasutamine ning
tunduvalt suurem pommikaal, mille ta võis minimaalsele lennukaugusele kaasa võtta. Seda paremust nülgis
tugevalt “Stirlingu” pommiruumi ebaõnnestunud konstruktsioon, mille tulemusena ei saanud pommitaja
võtta pardale suuremaid pomme kui 227 kg, samal ajal kui TB–7 sai pardale võtta igatsugu pomme, kaasa
arvatud 43-ndal aastal välja töötatud 5-tonnise pommi.Tõsi küll, selle monstrumi pardale hiivamise korral
ei olnud pommiluuke võimalik täielikult sulgeda ning lennuk võis tõusta ainult 2500 m kõrgusele.
Juba peale esimesi kokkupuuteid saksa hävitajatega hakkasid inglased kasutama “Stirlinguid” eranditult
öisel ajal. Sellega vähendati kaotuste arvu. Statistiliselt jõudis “Stirling” enne oma hukku visata vaenlasele
kaela keskmiselt 41 tonni pomme ehk sooritada 20–30 lahingulendu. Et lugeja saaks vääriliselt hinnata
seda numbrit, märgime, et 1942. aasta suvel kaotasid sakslased idarindel ühe lennuki 130-170 väljalennu
kohta. Teisest küljest sobisid sellised “pimedad” lennud ainult suurte keskuste elanike terroriseerimiseks.
Inglased võtsid küll juba 1943. aastal relvastusse raadiolokatsioonsihiku H2S, aga kaootiliselt helendavast
ekraanist võis midagi mõista ja aru saada ainult väga kogenud bombardiir.
Tunduvalt paremad lahinguomadused pidi saama ameeriklaste B-17. Tuntud “lendav kindlus” sooritas
oma esimese lennu 1935. aasta 28. juulil. 1942. aastaks, mil need lennukid ilmusid Briti saartele, olid nad
läbinud hulgaliselt modifitseerimisi ning (nagu arvas liitlaste juhtkond) nad olid suutelised Saksamaa kohal
lendama päeval ja pommitama sihikuliselt. Võrreldes ameerika lennukit nõukogude omaga näeme, et see
oli kergem, omas mõnevõrra väiksemat lennukaugust ning pommikoormat. Teisest küljest oli 42. aastal see
pommitaja tõepoolest raskeks pähkliks saksa hävitajatele. Väga võimas relvastus, kus tagumist poolsfääri
võis kaitsta üheaegselt neli laskurit seitsmest suurekaliibrilisest torust (arvestamata veel kahte
pardalaskurit), protekteeritud paagid, (millegipärast hakkasid amid kasutama protekteeritud paake alles
alates 1941. aasta mudelitest), 27 soomusplaati kaitsmas meeskonda ning olulisi konstruktsioonielemente,
originaalne tiivakonstruktsioon, mis võimaldas taluda suuri vigastusi, õhkjahutusega mootorid – kõik see
tunnistab, et B-17 annab nõukogude lennukile lahinguvastupidavuses silmad ette. Tunduvalt paremad olid
ka ameeriklase kõrgusnäitajad. Selle põhjuseks olid igale mootorile paigutatud turbokompressorid.
Muideks, mootorid, mis seisid pommitajatel B-17, olid täpselt samad, millega lendasid “lootusetult
vananenud” I-16-ed, ainult nõukogudemaal nimetati neid M-63, mootorite kodumaal aga “WrightCyclone” R 1820-97. B–17 praktiline lennulagi oli 10600 m, maksimaalne kiirus 480 km/h 7600 meetri
kõrgusel, objektile läheneti harilikult 7-8 km kõrgusel.
Kuid isegi kõigest sellest oli vähe. Kaks laialt tuntud ning kurvalt lõppenud reidi Saksamaa sügavustesse
17. augustil ning 14. oktoobril 1943–ndal aastal, kui katsetes Regensburgis asuvad kuullaagritehased
puruks pommitada tulistati alla 120 lennukit (iga viies rünnakus osalenud lennuk) ja pool allesjäänutest
vajas remonti, veensid liitlaste õhujõudude juhtkonda, et ilma hävitajate katteta kaugpommitajad päeval
tegutseda ei suuda. Isegi siis mitte kui neid kutsutakse “lendavateks kindlusteks”. Ja kui praeguste
teadmistega vaadata tagasi Stalini põikpäisele soovile TB–7 seeriasse mittelaskmiseks, siis peame
tunnistama, et teisiti kui targaks ja läbinägelikuks pole seda otsust kuidagi võimalik nimetada. Sõltumata
sellest, millistest motiividest “rahvaste juht” sealjuures juhindus, oli tal siiski õigus. Nõukogude
lennukiehituse reaalne tase ei võimaldanud luua ei kaugsaatehävitajaid ega ka tõeliselt haavamatuid
stratosfääris lendavaid pommitajaid nagu näiteks 1944. aasta B-29. Sellistes tingimustes oleks tuhandete
TB-7 ehitamine (mis on suvorovlaste ja nende vastaste üks meelisteemadest vaidlustes) olnud tõepoolest
vaid defitsiitse alumiiniumi ja veelgi defitsiitsemate lennukimootorite sihipäratu raiskamine.
Teeme kokkuvõtted. Need on väga lihtsad. Kui 35-tonnine TB-7 ja 32-tonnine “Stirling” osutusid
faktiliselt “puhta taeva” või õigemini “öise taeva” lennukiteks, kui neid mõlemaid lahingulise vastupidavuse poolest tunduvalt ületav ameeriklaste B-17 osutus “piirangutega kõlbulikuks”, siis 10 ja 12
tonnised kahemootorilised “Junkersid”, “Heinkelid” ja DB-d olid seda enam kõlbmatud kasutamiseks
päevaste kaugpommitajatena. Nende lahingulise kasutamise praktiline kaugus ei olnud määratud mitte
nende numbritega, mis ilutsesid kõikvõimalikes tabelites (1700 km “Junkersil”, 2700 km “Heinkel”-111-el,
3300 km DB-3f-il, 4100 km Er-2-l), vaid hoopistükkis saatehävitajate tegevusraadiusega ehk paarikolmesaja kilomeetriga.
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Just seda järeldust kinnitab ka 1941. aasta suve ja sügise lahingutegevuse käik. Moskva asub Brestist
1000 kilomeetri kaugusel, Leningradist Ida–Preisimaale on 750 kilomeetrit. Kui uskuda tabeleid, siis
oleksid sakslased juba sõja esimestest päevadest pidanud alustama nende nõukogude pealinnade massilist
pommitamist. Kuid millegipärast nad loobusid nendest poliitilika ning moraali seisukohast ülimalt
efektiivsetest ettevõtmistest. Massilised lennud Moskva ja Leningradi pommitamiseks algasid alles 41.
aasta juuli teisest poolest s.t. peale seda, kui lennuväljad, millel saksa Luftwaffe lennukid baseerusid,
jõudsid Pihkva ja Vjazma lähistele s.t. 200-250 kilomeetri kaugusele sihtmärkidest.
Nõukogude sõjalis-poliitiline juhtkond oli märksa raskemas seisus ning pidi kiiresti esitama maailmale
mingeidki tõendeid nõukogude lennuväe olemasolu kohta. Nagu on kirjutatud kõigis raamatutes, tõusid
selle ülesande täitmiseks 1941. aasta 8. augustil Saaremaalt Kogula lennuväljalt õhku viisteist pommitajat
DB-3f Balti laevastiku esimesest miini-torpeedo lennuväepolgust. Edasi kirjeldatakse raamatutes suurema
või väiksema paatosega paanikat, mis haaras Berliini elanikke ”pommide südantjäätavat vilet ja paaniliselt
visklevaid õhutõrjeprožektorite kiiri” kuuldes ja nähes. Dokumendid on märksa tagasihoidlikumad – 8.
augustist kuni 5. septembrini heideti Berliinile 311 lennukipommi üldkaaluga 36050 kg. Võib-olla et see
kutsuski esile paanikat. Võimalik. Kuid kindlasti mitte sellist, millise põhjustas näiteks liitlaste lennuvägi 3.
veebruaril 1945. aastal, kui tuhat rasket pommitajat heitsid ühe päevaga Berliinile 2250 tonni pomme.
Loodan,et lugeja märkab: tonne, mitte kilogramme...
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Peatükk 4

Taevased sõjatöölised
Eelmises peatükis arutlesime veidi nendest ülesannetest, milliseid oleks võinud lahendada
pommituslennuvägi ning määrasime kindlaks mõned taktikalis-tehnilised andmed, mis oleksid vajalikud
lennukitele, mida veel ei eksisteerinud. Selles peatükis vaatleme reaalselt eksisteerivate lennukite reaalseid
lennuomadusi. Faktiliselt astusid Euroopa suurriigid sõtta kolme tüüpi pommitajatega. Nendeks olid:
- kahemootorilised “kaugpommitajad”
- kahemootorilised “kiirpommitajad”
- kerged ühemootorilised pommitajad
Jutumärgid on siinkohal hädavajalikud. Kolmekümnendate nõndanimetatud “kiirpommitajad” lakkasid
olemast “kiir” niipea, kui uue põlvkonna hävitajad tänu kasvanud tiiva pinnakoormusele ületasid nende
kiiruse. Mis puutub “kaugpommitajatesse”, siis nagu me juba eelpool nägime, ei saanud kahemootorilised
10–12 tonnised lennukid nendeks olla põhimõtteliselt, ükskõik kui kaugele nad ka lendasid. Üks-kaks
kuulipildurit oma vintpüssikaliibriga kuulipildujatega ei suutnud tagada kaitset vaenlase hävitajate eest.
Veel üks põhjus oli selles, et üks piloot ei suutnud puht füüsiliselt tagada lennuki juhtimist 8–10 tunni
vältel, aga just nii pikaks kujunesid lennud 3000 kilomeetri kaugusele kiirusel 300–350 km/h. Toome
siinkohal väga tugeva eksperdi tunnistuse. Kahekordne Nõukogude Liidu Kangelane A.I. Molodtšii
meenutab:
“...mootorite müra, juhiste üksluine küll ette-taha, küll paremale-vasakule liikumine uinutab. Ning lendur
istub justkui avatud silmadega, aga näitajaid armatuurlaual ei näe. Tema teadvus on välja lülitatud. Et
vabaneda unevaevast, võtsime lennule kaasa nuuskpiiritust. Mõned mu polgukaaslastest kadusidki mitte
sihtmärkide kohal, kus sähvisid vaenlaste õhutõrjesuurtükkide mürskude plahvatused ning parvlesid
“Messerid”, vaid tavalisel lennul, kaotades valvsuse. Hoolimata sellest, et kõik seda teadsid, nõudis
pikkadel lendudel sellega toimetulemine üleinimlikke pingutusi...”
Enne siirdumist järjekordse tehniliste näitajate tabeli juurde tuleb anda veel üks seletus terminoloogia
vallast. Lennuk on keeruline riistapuu ning mitte kõik tema juures ei ole üheselt mõistetav. Ehk iga
parameeter omab mitut tähendust. Pommitajale näiteks on oluline vähemalt viis kiirust. Stardi-, kursi-,
maksimaalne, kiirus maapinna lähedal ning maksimaalkõrguses. Lennukaugusi iseloomustavaid numbreid
on jällegi minimaalselt kolm - maksimaalse pommikoormaga, nominaalse pommikoormaga ja tühja lennuki
lennukaugus. Viis pommikaalu on sellised - minimaalse ja maksimaalse lennukauguse korral, sisemistel ja
välimistel kanduritel, suurima pommi kaal. Kolm numbrit pajatavad mootori võimsusest - stardivõimsus,
kursilennu võimsus ning võimsus maksimaalkiirusel. Üksikasjalik ja korrektne lahingulennuki taktikalistehniliste andmete (TTA) kirjeldus peaks hõlmama mitu tiheda kirjaga lehekülge tehnilist teksti. Ning
silmas pidades seda, et edukaid mudeleid lasti välja aastaid väga erinevates modifikatsioonides, siis peaks
andmed kokku moodustama kenakese brošüüri. Pealegi toovad kõik andmestikud välja mudelite
näidisandmed, samal ajal kui reaalselt rindelähedastesl lennuväljadel ekspluateeritavate masinate andmed
paratamatult vähenesid. Nii näitasid sõjaõhujõudude teadusliku uurimise instituudis läbiviidud saksa
hävitajate lennukatsetused alati väiksemaid tulemusi kui nende TTA-s kirjas. Seepärast polegi midagi
imestada, et populaarsetes lugemismaterjalides võime kohata näiteks “pommitaja DB-3f lennukauguse” all
numbreid, mis erinevad omavahel kaks-kolm korda.
Tabelid, mis esitatud allpool, on üles ehitatud järgmistel printsiipidel. Üksikud näitajad, näiteks tiiva
pinnakoormus, on arvestatud lähtudes normaalsest stardikaalust ning suurimast mootori võimsusest.
Suhtelised kaalud on arvestatud tühja ja maksimaalse stardikaaluga. Kõrvuti maksimaalse kiirusega on
näidatud kõrgus, millel see saavutati. Lennukaugus on kõrvuti pommikaaluga.

- 22 -

Niisiis, mida me selle tabeli põhjal näeme? Esiteks, kõik siintoodud lennukid omavad sarnaseid TTA-d.
Mitte ühesuguseid, aga sarnaseid. Rääkida sellest, et “ei kannata mingit võrdlust”, ei saa. Edasi, DB-3f,
mille traditsiooniline nõukogude ajalooteatus muutumatu järjekindlusega vananenute hulka kandis, ei jää
koguandmete osas vähemalgi määral konkurentidele alla. Eriti tasub äramärkimist madal kaalusuhe (55,6
%) ja rekordilist erivõimsust. Selle tulemuseks ongi kõige suurem lennukaugus ning suurepärane
tõusuvõime. Viiekilomeetrise kõrguse kogus DB-3f 10,5 minutiga s.t. poolteist-kaks korda oma eakaaslastest kiiremini. Kiirtõusu vajadus pommitajale võibolla nii väga tähtis ei olegi, aga see-eest võime jätkata
lendu ühe mootoriga, mida DB-3f oli suuteline tegema tänu oma kõrgele erivõimsusele, oli sedasorti
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lahingulennuki jaoks vägagi oluline. Inertgaasidega survestatud protekteeritud paagid, vigastustele
vastupidavad õhkjahutusega mootorid, lenduri ja laskuri kaitseks paigutatud soomusplaadid, suur
lennukõrgus - see kõik tunnistab, et lahingulise vastupidavuse poolest oli lennumasin tolleaegsete hulgas
parimaid.
Esmapilgul võib tunduda, et “Heinkeli” kaitserelvastus on teistest tugevam, kuid see pole päris nõnda.
Tuletame meelde B-17 mittekadestamisväärset saatust, mis isegi oma 9 suurekaliibrilise toruga ei suutnud
pakkuda vaenulike hävitajate rünnakute vastu kindlat kaitset. Selle taustal võib lugeda kõik 30-ndate
aastate kahemootorilised pommitajad uute suurekaliibriliste relvadega (20-mm suurtükid või 13-mm suurekaliibrilised kuulipildujad) varustatud kiirhävitajate ees kaitsetuks. Koolimatemaatikast teame, et kõik
nullid on võrdsed ning seetõttu on kõik tulised vaidlused “Heinkelite” või “Wellingtonide” põlvkonna
pommivedajate tugevamast või nõrgemast relvastusest mõttetud. Sellest hoolimata, kuna meid ootavad
järgnevad peatükid, mis on pühendatud lahingutegevuse käigule ning poolte kaotustele, vaatleme nende
lennukite kaitserelvastust.
Kui saksa ekipaažid oleksid koosnenud paljukäelistest inimestest, siis kuulipildujaraudade küllus, mis
sirutusid välja saksa pommitajate kabiinidest, oleks tähendanud võimsat kaitsetuld. Tegelikkuses olid
normaalsete turellseadmete kasutamisest loobunud “Heinkeli”, “Junkersi” ja “ Dornieri” konstruktorid
sunnitud oma lennukite kabiinid tihedalt vintpüssikaliibriga torusid täis istutama. Laskur, alustades
tulistamist ründava hävitaja pihta ühest kuulipildujast, pidi seejärel jooksma teise juurde, valmistama selle
ette tulistamiseks, püüdma märgi uuesti sihikuristi ning uuesti alustama tulistamist. Nõukogude
konstruktorid läksid teist teed. 30-ndate lõpul oli konstruktorite Možarovski ja Venevidovi poolt välja
töötatud universaalsed kuulipildujaturellid. Ülemine turell MB-3 kindlustas laskurile horisontaalis 360
kraadise vaatevälja. Turelli kuppel oli varustatud aerodünaamiliste kompensaatoritega, mis tasakaalustasid
õhuvoolu mõju relvaraudadele ning vähendasid tunduvalt kupli keeramiseks vajalikku jõupingutust.
Alumine “luugiseade” MB-2 kasutas kuulipildujat, mis asus väljaspool kere ning oli seotud periskoobiga
varustatud sihikuga, tänu millele omas laskur ülevaadet lennuki all oleva õhuruumi tagumisest poolsfäärist.
Loomulikult tuleb kõige hea eest maksta. Kõrgel õhuvoolus asuv turellseadme kuppel tekitas tuntava
takistuse. Sellise "ilusa ja voolujoonelise” kuju tõttu oli DB-3f passiivne aerodünaamiline takistus 8 %
suurem nurgelise “Junkers-88” omast, vastavalt siis 0,026 ja 0,024. Sellest hoolimata tänu suurele
erivõimsusele vastas DB-3f oma aja pommitajate kiirusstandarditele. DB-3f hädad olid mujal. Vajalikuks
osutus teine laskur, kes oleks pidevalt töötanud alumise seadmega. Selline otsus viidi ellu juba 41 aasta
teise poole masinate juures. Samuti oli hädavajalik asendada väheefektiivsed 7,62-mm kuulipildujad
millegi tõhusamaga, millega uute hävitajate vastu võidelda. Nii ilmuski DB-3f 1942. aasta mudeli ülemisse
turelli Berezini suurekaliibriline kuulipilduja. Siinkohal on huvitav märkida, et Itaalia S.M-79, hoolimata
oma arhailisest konstruktsioonist (kolmemootoriline skeem, karkasskere kaetuna gofreeritud lehtedega) oli
juba oma esimestest modifikatsioonidest alates varustatud pilootide kabiini ning kerealusesse gondlisse
paigutatud 13-mm “Breda” kuulipildujatega.
DB-3f ei olnud muidugi mingi imerelv. Ületades paljuski oma kaasaegseid, jäi ta neist ka paljus maha.
Näiteks võisid nii “Heinkel” kui ka “Wellington” tänu mahukamale kerele võtta pardale suurema kaaluga
pomme. Samuti võisid nad pommiruumi kinnitustele võtta kaks tonni pomme, samal ajal kui DB-3f pidi
piirduma vaid ühe tonniga. Kuni teise laskuri ilmumiseni oli nõukogude pommitaja kaitsetuli lubamatult
nõrk, tõrjuda hävitajaid, mis üheaegselt ülalt ja alt ründasid, oli võimatu. 4–5 kohalised vaenlase pommitajad olid tunduvalt paremas seisus. 40-date jaoks liiga suur tiib pinnakoormusega ainult 120 kg/m2 piiras
kiirusnäitajaid. Imestusväärne on see, et ainult prantslaste LeO-45 omas suuremat kiirust, mis oli
saavutatud väljaulatuvate osade puudumise ja väiksema pommikaaluga.
Läheme nüüd nõndanimetatud “kiirpommitajate" TTA juurde. Kiireteks said nad tänu suurele
erivõimsusele, mis omakorda saavutati kasuliku koorma vähendamise ning mootori suhtelise kaalu
suurendamise arvelt. Lühidalt – needsamad kaks 900-1000 hj mootorit pandi kaks korda väiksema
pommikaaluga lennukile.
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Kõik need kolm masinat on loodud enam-vähem ühel ajal. Posti- ja reisilennuki “Dornier”, mille baasil
töötati välja kiirpommitaja, lennukatsetused algasid 34-nda aasta sügisel, Tupolevi SB-l 30. detsembril
1934 ning esimene “Blenheim” tõusis õhku 12. aprillil 1935. aastal. Ühine oli ka lennukite kontseptsioon minimaalne pommikaal ühendatud suure kiirusega, mis pidi võimaldama vältida kokkupuudet vaenlase
hävitajatega.
Esimesena kontrollis seda teooriat SB Hispaania kodusõja taevas. 1936-nda aasta 28. oktoobril sooritasid
nõukogude lendurid esimese lahingulennu. Paljudele raskustele vaatamata (lennuk oli veel väga “toores”,
nõukogude tööstuse jaoks uute mootorite M-100 resurss ei ulatunud üle 20-30 lennutunni, suur osa
meeskondadest nägi pommitajat esimest korda alles peale Hispaaniasse jõudmist) näitas lennuk ennast
õnnestunud masinana. Lendurite aruanded kõlavad ühel häälel, et vaenlase hävitajad ei suutnud SB-le järele
jõuda.
Kokkuvõttes sooritasid SB-d Hispaanias kahe sõjaaasta jooksul 5564 lahingulendu. Kaotuste tase oli üks
masin 50-60 lahingulennu kohta, keskmine iga lennukile oli pea pool aastat, täpsemalt 172 päeva.
Peamiseks probleemiks oli esimestel mudelitel puuduvad protekteeritud paagid. Peamisi kaotusi kandsid
masinad õhus plahvatamise tõttu, juhuseid, kus lennuk alla tulistati piloodi surma läbi või vigastades
juhtimissüsteeme, peaaegu ei olnud.
Esimese Nõukogude–Soome sõja (1939–1940) ajal kohtusid SB ja “Blenheim” õhus. Nende ühesuguste
TTA-ga lennukite lahingulise rakendamise resultaatide vastandamine ühe (nõukogude) poole täieliku
üleoleku tingimustes on vägagi näitlik. Kolme lahingutegevuse kuu jooksul sooritasid pommitajad SB
34500 lahingulendu (hinnake selle nõukogude ajaloo poolt unustatud sõja mastaapi “omakasupüüdmatu
internatsionaalse abiga fašismi vastu võitlevas Hispaanias"). Lahingukaotused olid 114 masinat ehk üks
lennuk 300 väljalennu kohta, mis on täiesti unikaalne number. Kaotused avariide tõttu olid palju
suuremad ning ulatusid 154 masinani. Soomlased jõudsid kätte saada 41 “Blenheimi", mida nad
intensiivselt kasutasid nii luure- kui ka pommituslennukitena. Üldse sooritasid soome “Blenheimid” 423
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väljalendu, kusjuures 12 masinat tulistati alla ja 5 said raskeid vigastusi ning kanti maha. Niisiis tuli ühe
hävinud lennuki kohta 25 väljalendu.
Rikkalikku lahingukogemust (sest peale Hispaania ning Soome jõudsid SB-d sõdida ka Hiina ja
Mongoolia taevas) arvestati selle nõukogude õhujõudude kõige massilisema pommitaja rohkearvuliste
modifikatsioonide loomisel. Lastud tootmisse 1939-ndal aastal, omas SB-bis 2 “täie programmi järgi”
kaitstud kütusepaake (mitmekihilise kummiga protekteeritud ning inertgaasiga täidetud), standardseid MB
kuulipildujaseadmeid, lenduri ning laskuri soomuskaitset. Märgatavalt tugevdati relvastust: maksimaalne
pommikaal suurenes kuni 1600 kiloni, kusjuures lennuk võis korraga pardale võtta kolm viiesajakilost
fugasspommi FAB-500. Sellist pommitajat võib kergeks nimetada vaid mööndustega. Väärib esiletoomist
ka see fakt, et SB-bis 2 maksimaalne stardikaal oli peaaegu võrdne DB-3f normaalse stardikaaluga (7750
kg vrs. 8033 kg). Samal ajal õnnestus tänu võimsamale mootorile M-103 säilitada eelnevate tunduvalt
kergemate mudelitega võrreldav kiirus. Ehkki see ei aidanud säilitada lennuki kui “kiirpommitaja"
renomeed.
1939. aasta Me-109 E1 saavutas 4500 meetri kõrgusel kiiruseks 548 km/h ja maa lähedal 462 km/h.
Teiste sõnadega ületas ta nii SB-bis2 kui ka “Blenheimi” kiirust reaalse lahingulise rakendamise kõikides
diapasoonides 90–120 km/h. Paremad polnud pääsemisšansid ka saksa “Dornieril”. Inglise “Spitfire” Mk-1,
mille kiirus maa lähedal oli 470 km/h ja 5500 m kõrgusel 582 km/h, ületas saksa lennukit samuti 120-150
km/h. Imet ei sündinud. Peale seda, kui hävitajate konstruktorid läksid oma uutel masinatel tiivakoormuse
järsule suurendamisele, suri idee kiirpommitajast, millele hävitajad ei suudaks järele jõuda, vaikselt ja
märkamatult.
Lihtsaks ja veenvaks illustratsiooniks sellele järeldusele on järgnev tabel. Selles on näidatud Saksamaa
pommituslennuväe koosseis Teise Maailmasõja esimesel päeval, Wehrmachti Prantsusmaale kallaletungi
päeval ning nende pommitajate gruppide koosseis, mis olid määratud Nõukogude Liidule kallale tungima.

See tabel väärib, et talle üksikasjalist tähelepanu pöörata. Esiteks paistab siin ilmne pettumus
“kiirpommitaja” kontseptsioonis. Do-17 osa Saksamaa pommituslennuväes vähenes pidevalt. Sakslased
mõistsid kahe mootori, nelja tonni duralumiiniumi ning nelja väljaõpetatud meeskonnaliikme raiskamise
mõttetust, et saada aeglane, kaks-kolm korda väiksema kasuliku koormaga (võrreldes Ju-88) lennuk.
Teiseks võib näha, et Luftwaffe sõdis kaks esimest aastat lennukitega, mida nõukogude ajalooteaduses
nimetati vananenuteks. 1940. aasta suvel, just kõige palavamatel Läänes peetavatel õhulahingu päevadel,
sõdis saksa pommituslennuvägi 85 % “Heinkelite” ja “Dornieridega”, mis ka kõige paremal juhul ei olnud
millegi poolest nõukogude DB-st ja SB-st paremad.
Väga märkimisväärne on ka 1940. aasta kevadel-suvel lahingus Inglismaa pärast saksa Luftwaffe
pommitajate poolt kantud kaotuste dünaamika. Juuli algusest septembri lõpuni ehk siis heitluste kõige
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kriitilisemas faasis sooritasid saksa pommitajad 9700 päevast ning 7150 öist väljalendu. Sealjuures olid
lahingulised kaotused arvestamata avariisid vastavalt 507 ja 36 lennukit. Ehk siis üks allatulistatud
lennuk 19 päevase ja 199 öise lahingulennu kohta. Kusjuures nii öösel kui päeval täitsid Luftwaffe
pommitajad üht ja sama ülesannet – startida Põhja–Prantsusmaal asuvatelt lennuväljadelt, ületada La
Manche väin ning pommitada suuri liikumatuid sihtmärke. Kümnekordne vahe kaotustes määratakse ainult
päevavalguse ja öö pimedusega, mis kindlalt varjas pommitajaid vaenulike hävitajate eest. Ilmekas on see
näide veel sellegi poolest, et saksa pommitajad lendasid Inglismaa kohal tugeva hävitajaeskordi saatel, mis
ületas pommitajaid arvuliselt poolteist-kaks korda. Ka oli selleks kasutatav hävitaja Me-109 sel hetkel üks
maailma paremaid... Siit tuleme taas juba eespool tõdemist leidnud fakti juurde – kõik sõjaalguse
pommitajad olid eranditult “puhta” (öise) taeva lennukid. Kohtumine visa ja ettevalmistatud hävitajate
lahingurivistusega viis alati kohutavatele kaotustele. Nagu ühe lennuki kaotus 19 lahingulennu kohta viib
suure intensiivsusega õhusõjas (1 väljalend päevas) praktiliselt kogu esialgse lennukipargi kaotuseni vähem
kui kuu jooksul. Mitte ükski tööstus ei suuda korvata selliseid kaotusi ehk relvastada kõik õhujõud ümber
iga 20 päeva tagant.
Peatüki lõpus jääb veel öelda mõni sõna “kergete” ühemootoriliste pommitajate kohta. Rohkemat nad ei
väärigi, sest sellise “väikese ja odava” lahingulennuki kontseptsioon iseenesest on absurdne. Kui juba
“normaalse" kahemootorilise lennuki 8-10 tonnisest stardikaalust ei jätkunud selleks, et mahutada
lahinguks vajalik relvastus ja varustus - milleks siis on veel suuteline lennuk, millel kasuliku koorma jaoks
ehk lendurite, kütuse ning lahingumoona jaoks jääb vähem kui 1000 kilogrammi? Ja kui kaugele lendab
ühemootoriline pommitaja peale ühe mootori ülesütlemist? Ning kuhu füüsiliselt mahutada ühemootorilises
lennukis tüürimees-bombardiir?
Millegi tabamatu poolest meenutab “Ivanovi” (nõnda olevat Stalin nimetanud 100000 ühemootorilisest
pommitajast koosneva õhulaevastiku loomise programmi) loomise idee esimees Mao surematut ideed
igasse Hiina külasse sulatusahju ehitamisest. Nagu teada, ehitati lugematuid ahje ja ka rauamaaki nendele
metsikutele eksperimentidele raisati palju, aga...
Imelik, aga ühemootorilist mikropommitajat ehitati mitte ainult “Vanema (hiina kommunistide suhtes)
Venna” maal, vaid samuti ka vanal heal Inglismaal. Viietonnise stardikaalu ning kolmemehelise
meeskonnaga ühemootoriline pommitaja “Battle” lennukaugusega 1610 km 454 kilogrammise pommikoormaga lasti seeriatootmisse 1937. aastal ning kolme aasta jooksul jõuti neid koos õppetreeningmasinatega valmistada 2185 tükki. 1940. aastal võtsid kakssada lennukit osa maikuistest
lahingutest Prantsusmaal, kus nad kandsid masendavaid kaotusi saksa hävitajate ning õhutõrjesuurtükkide
tule läbi. See oli ka esimene ja viimane kord, mil neid masinaid massiliselt kasutati, edaspidi leidsid nad
rakendust ainult õppelennukitena ning ranniku patrullimiseks.
Nõukogude Su-2 oma 4,4 tonnise stardikaalu, kahemehelise meeskonna ning 400 kg pommikoormaga ja
1190 km lennukaugusega läks tootmisse märksa hiljem (1940) ning oli ka paremini valmistatud. Ta lendas
kiiremini (467 km/h vs 406 km/h), oli varustatud vastupidavama õhkjahutusega mootoriga ning omas
protekteeritud paake koos inertgaasi süsteemiga. Oskuslikes kätes näitas Su-2 tõelisi lahingulise
vastupidavuse imesid. Näiteks tegi 135 pommituslennuväe polk 41. aasta 25-st septembrist kuni 1.
novembrini 630 lahingulendu kaotamata sealjuures ühtegi lennukit. 42. aasta suvel sooritasid 270-nda
pommituslennuväe diviisi (PLD) Su-2–d kuni mahakandmiseni üle 80 väljalennu, samal ajal kui uuemad,
täiuslikumad ja kiiremad Pe–2-d sooritasid ainult 20, aga naabruses asuva 221. PLD-s olevad ameerika
“Bostonid” kõigest 19 väljalendu.
Kuid tegu oli erandlike näidetega. Üldkokkuvõte oli märksa kurvem. 41. aastal sooritasid Su-2-d 5000
lahingulendu, mille käigus tulistati alla 222 lennukit. Siis üks kaotus iga 22,5 väljalennu kohta. Niigi
väikest pommikoormat vähendati väeosades veelgi, peamiselt selleks, et parandada aeglase lennuki
ekspluatatsiooniomadusi. 43-ndas pommituslennuväe polgus sooritati üheksa kuu jooksul 2377 väljalendu
ning heideti 380 tonni pomme s.t. 160 kg väljalennuga. Tulejõu poolest võrdub see kolme kuuetollise
haubitsamürsu plahvatusele. Kusjuures 43. polk oli üks parimatest. Ta alustas lahingutegevust Su–2-del
sõja esimesest päevast peale, vältis erinevalt paljudest teistest Läänerinde õhujõudude väeosadest täielikku
purustamist ning oli 42. aastal ümberorganiseeritud kolmeteistkümnendaks kaardiväe lennupolguks.
Jõuetu ja nõrgalt relvastatud lennukike praktilist lahinguväärtust ei omanud ning tema tükiarv piirdus
877-ga, peale mida ta 42. aastal tootmisest maha võeti. Kuni V.Suvorovi raamatute ilmumiseni, kus Su-2-st
tehti lausa nõukogude imerelv, ei teadnud keegi sellest lennukist suurt midagi või kui keegi seda masinat
meenutaski, siis ainult kitsas spetsialistide ringis.
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Peatükk 5

Lahinguvälja lennukid
Nende lahingulennukite projekteerimine, millest kahes eelmises peatükis juttu oli, algas kolmekümnendatel aastatel. Kõige sagedamini olid need kiiruga ümber ehitatud reisilennukitest. Nii ilmusid Do17 ja He-111. Või olid pommitajateks muudetud rekordmasinad nagu DB-3f ja “Blennheim”. Ja ehkki
ükskõik millise sõjaeelse lennuki väljatöötamise kirjeldus algab mingi projekteerimisülesande meenutamisega, siis need ülesanded püstitati ilma mingi tuleviku lahingutegevuse teadusliku analüüsita, lähtuti vaid
eelmiste aastakümnete fantaasiatest või prooviti sobitada firmades juba eksisteerivaid projektlahendusi.
Suuremad muutused algasid peale Hispaania kodusõda. See on ka arusaadav, tekkisid reaalsed
lahingukogemused, nende põhjal ilmusid uued nõudmised. Sellega seoses tasub meenutada kahte tööd.
1938. aastal tõlgiti TTPA juhtivkoosseisule Prantsusmaale emigreerunud Saksa mereväeohvitseri doktor G.
Klotzi raamat “Hispaania kodusõja õppetunnid”. Analüüsides õhujõudude lahingutegevust kirjutab autor:
“...Lennukite võimalused on ühevõrra kauged nii utoopilistest “iseseisvate õhusõdade” pooldajate
vaadetest kui ka nende konservatiivide rangetest dogmadest, kes omistavad lennukitele vaid teisejärgulise
ning abistava relva rolli...
...me ei tohiks ei alahinnata ega (mis olulisem) ülehinnata lennuväe võimalusi. ...tuleb tunnistada täiesti
ebareaalseks selliste fanaatikute nagu Göring kinnitusi selle kohta, et sõda võib kesta vaid mõne tunni või
siis kindral Douhet saksa ja itaalia järgijate ennustusi, mille järgi sõda kestab vaid mõne päeva või nädala.
Õhusõda Hispaanias tõestas, et sõja lõpptulemus otsustatakse maavägede, mitte aga lennuväe poolt…”
Järgmisel, 1939-ndal aastal anti Punaarmee lahingulise väljaõppe osakonnajuhataja kombrig S.I.
Ljubarski toimetamisel välja monograafia “Mõned operatiiv-taktikalised järeldused Hispaania sõja
kogemustest". Raamat algas väga märkimisväärse lausega:
“Lahingutegevused teise imperialistliku sõja Hispaania lõigul lõppesid.” (Väärib märkimist, et autor ka
lõpetab oma teose praktiliselt samasuguse fraasiga:
“Hispaania territooriumil toimusid uue üle-euroopalise sõja esimesed lahingud, mis juba kulgeb täiskäigul
ilma mingi väljakuulutuseta”).
Paljude küsimuste hulgas, mida selles raamatus käsitleti, pöörati suurt tähelepanu ka lennuväele kui
vägede vahetu toetuse vahendile. (“... eriti tuleb esile tõsta ja alla kriipsutada lennuväe kasutamist vägede
pealetungil, kuna selle üle käisid ja käivad praegu kõige tõsisemad vaidlused...”)
Tundes uhkust nõukogude sõjateaduse üle (mis ei olnud veel “hävitatud” selliste väljapaistvate
“teoreetikute” nagu Tuhhatševski, Dõbenko või Blühheri kaotusega), tuleb tunnistada, et järeldused, mida
tegi Ljubarski, leidsid hiljem “teise imperialistliku sõja” käigus täielikku tunnustamist. Nimelt:
“...Hispaania kogemust iseloomustab õhujõudude laialdane kaasamine maavägede lahingutegevusse. Üle
80 % oma lennuväest kasutasid mässajad maavägede huvides...
...niisiis, VM-36 (välimäärustiku) põhimõtteliselt õigetele punktidele lennuväe kasutamisest lisasid
hispaanlased selle, et kaasaegne lennuvägi võib maha suruda vastase kaitse, kaasa arvatud vahetult
eesliinil...
...ilma massilise lennuväeta lahinguvälja kohal poleks mitte ükski pealetungioperatsioon Hispaanias
edukalt lõppenud. Ainult tänu sellele, et lennuvägi, tegutsedes lahinguvälja kohal, täiendas oma
pommilöökidega suurtükiväge ning kaitsel asuvate vägede taganemisel tungis neile kallale ja etendas
õhusuurtükiväe ja ratsaväe rolli, osutusid edukad pealetungioperatsioonid võimalikuks...
...lennuvägi osutus ülemjuhatuse võimsaks manööverdamisvõimeliseks reserviks, mida see võis igal hetkel
paisata suvalisse rindelõiku abistamaks maaväge kaitsjate tule mahasurumisel või andmaks iseseisvaid
lööke vaenlase tulepesadele, mis olid suurtükitulele kättesaamatud ...õhujõud jõudsid valdavalt kiiresti
otsustava rindelõigu kohale ja koostöös maavägedega otsustasid lahingu saatuse. See osutus uueks ja väga
tähtsaks elemendiks õhujõudude kasutamisel...”
Ja kuigi autor ise püüab vähendada oma järelduste tähtsust ja näidata neid kui vähetähtsaid, (“...paljud
sõjaväe asjatundjad peavad Hispaanias kasutatud lennuväe rakendusmeetodeid igasugustel tingimustel
ainuõigeteks. Selliste vaadetega ei nõustu me põhimõtteliselt. Iga sõda on sügavalt
omanäoline...suurearvulise suurtükiväe ja tankide olemasolu võimaldab neil täita enamuse neist
ülesannetest, mida Hispaanias pidi täitma lennuvägi...”), loetakse mõningaid fragmente tema raamatust kui
süngeid ja täpseid ennustusi sellest, kuidas hakkavad arenema sündmused “teise imperialistliku sõja
nõukogude rindelõigul”:
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“...õhujõud võivad oma süstemaatiliste rünnakutega täiendada suurtükituld demoraliseerimaks ja maha
surumaks vastase kaitset, deorganiseerida vägede juhtimist komandopunktide ja sidesõlmede hävitamisega.
Vaenlase taganemise puhul võivad nad kogu oma võimsusega rünnata taganevaid kolonne, et neid lõplikult
hävitada ja demoraliseerida...”
Kuna varsti sattus tulipunkti lennuväe vahetu toetus maavägedele, aga siiani relvastuses olevad
“pommivedajad” osutusid vähekõlbulikeks selliste ülesannete efektiivseks teostamiseks, tuli luua
põhimõtteliselt uus instrument - “lahinguvälja lennuk” s.t. lennuk, millel oleks head manööverdamisomadused, vastupidavus lahingutegevuses, mis oleks võimekas tegutsema koondatud õhutõrjetule
tingimustes ning sealjuures olema suuteline sihikuliselt ründama väikseid liikuvaid sihtmärke. Lennuk pidi
olema suuteline kandma väga mitmekesist relvastust nagu eritüübilised pommid, raketid, kahurid ja
kuulipildujad. Kahjuks mõistsid seda teistest varem hitlerliku Saksamaa lennukikonstruktorid. Nii ilmus
pikeeriv pommitaja “Junkers” Ju–87, ülimalt keskpäraste lennuomadustega lennuk, mis sealjuures sai
üheks kõige efektiivsemaks relvasüsteemiks Teises Maailmasõjas.
Idee seisnes selles, et tänu oma võimele suure kiirusega pikeerida pommitas Ju 87 sihikuliselt, s.t. kasutas
oma pommikoormat palju ratsionaalsemalt kui tavalised (nagu tol ajal nimetati) ”horisontaalsed”
pommitajad. Pommitamine horisontaalpommitajalt toimus “arvutusliku” meetodiga. Teades lennukiirust ja
-kõrgust, pommi aerodünaamilisi ja ballistilisi näitajaid, oli võimalik arvutada välja kaugus sihtmärgist,
milleni jõudes tuli pommid alla visata. (Olgu märgitud, et isegi ühekilomeetrise kõrguse juures on see maa
sadu meetreid ja palja silmaga seda ei mõõda). Põhimõtteliselt täpselt samuti toimub mittejuhitava
lahingumoona allaheitmine ka tänapäeval. Kuid tänapäevane ründelennuk, millel kaugus mõõdetakse
automaatselt laserkaugusmõõtjaga ning pommi vabastuspunkti näitab reaalajas pidevalt arvuti, võib
kindlustada vastuvõetava tabamistäpsuse. Teise Maailmasõja aegadel oli kõik märksa keerulisem. Lennuki
bombardiir või tüürimees, varustatuna lükati ning arvutustabelitega, jõudis teha vajalikud arvutused ainult
üks kord, ühes kombinatsioonis kõrgusest, kiirusest ja kaugusest. Nii ilmuski esmapilgul süütu ja tegelikult
hirmuäratav sõna “lahingukurss”.
Selle sõna taga on tegelikult see, et lähenedes sihtmärgile pidi pommitaja mõned minutid lendama rangelt
sirgjooneliselt, pideva lennukiiruse ja –kõrgusega. Teiste sõnadega loobuma kõigist õhutõrjevastastest
manöövritest just sel hetkel, mil lennuki pihta tulistab maapinnalt kõik, mis üldse on suuteline tulistama.
“Lahingukurss” tegi võimalikuks sellise õhutõrjetule meetodi nagu “tõkestustuli”. Õhutõrjujad määrasid
lahingukursi kõrguse ning reguleerisid mürskude sütikud just sellele kõrgusele. Nii oli pommitaja, liikudes
lahingukursil, sunnitud läbima antud kõrgusel automaatselt lõhkevate õhutõrjemürskude kildude pilve.
Väärib äramärkimist, et lennukiirus ei mänginud siinkohal eriti suurt rolli, ükskõik kui kiiresti ka lennuk ei
lennanud, tõkestustule piisava tiheduse ja õieti määratud kõrguse puhul muutuvad killutabamused
vältimatuks. Sellisele pingele vastu pidada ja kursist mitte kõrvale kalduda ei suutnud kaugeltki mitte iga
ekipaaž...
Loomulikult on igale mürgile vastumürk. Mida kõrgemal lendab lennuk, seda keerulisemaks ja kallimaks
muutub vajaliku tihedusega tõkestustule tekitamine. Kõige laialdasemalt levinud kiirtule õhutõrjesüsteemid
ulatusid tulistama 3-4 kilomeetri kõrgusele. Tõkestustule tekitamine suuremale kõrgusele nõudis sadade
suurekaliibriliste (85 mm ja enam) õhutõrjekahurite kasutamist ning kümnete tuhandete mürskude
raiskamist. See oli võimalik ainult eriti tähtsate objektide statsionaarses õhukaitses. Teisest küljest, ka
pommitaja, mis on aetud 5-6 kilomeetri kõrgusele, pole suuteline täpselt pommitama. Tabamust ringi
diameetriga 200–300 m loeti eeskujulikuks tulemuseks, mis ei olnud kättesaadav kõikidele meeskondadele
isegi õppepolügooni rahulikes tingimustes. Lahingus, märgi halva nähtavuse ning õhutõrjesuurtükkide ja
hävitajate rünnaku all, muutus tabamisprotsent veelgi väiksemaks.
Eelpoolmainitud raamatus kirjutab G. Klotz:
“...rohkearvuliste Hispaanias aset leidnud pommirünnakute käigus selgus, et sõjaliste objektide
pommitamise täpsus on väga madal. Seda võis öelda ka välismaiste lennukite kohta, millede meeskonnad
olid eeskujulikult välja õpetatud. ...pommirünnakud ei olnud kummalgi poolel edukad või vähemalt ei
saavutanud ootuspäraseid tulemusi, kui objektid olid lühemad kui 500-600 meetrit ja kitsamad kui 150-200
meetrit. Sildade pommitamine Madriidist lõunas või loodes ning positsioonidel asuvate patareide
ründamine andis peaaegu alati negatiivseid tulemusi, isegi siis kui pommitamine toimus paarisaja meetri
kõrguselt...”
Pikeeriv pommitaja kindlustas teoreetiliselt võrreldamatult suurema pommiheitmise täpsuse.
Pikeerimiskiirusel 150–200 m/s pomm faktiliselt mitte ei heideta, vaid “tulistatakse” märgi pihta kiirusel,
mida võib võrrelda haubitsa mürsu kiirusega. Täiesti püstloodse s.t.maapinna suhtes 90 kraadise pikee
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korral muutusid igasugused ballistilised arvestused mittevajalikuks, “tulistamine” lennukipommidega
toimus otsesihtimisega. Loomulikult on see kõik puhas teooria.
Tegelik pikeerimine toimus väiksemate kiiruste ja suuremate nurkadega ning ka ennetuse arvutused olid
vajalikud. Siiski võis kogenud ja füüsiliselt vastupidava lenduri (pikeest väljatulekul ulatus ülekoormus 5-6
ühikuni) poolt piloteeritav lennuk tabada pommiga 30 m diameetriga ringi. Suuri raskusi tekitab pikeeriv
pommitaja ka vaenlase õhutõrjesuurtükkide meeskondadele. Tabada märki, mille kiirus ja kõrgus pidevalt
muutuvad, oli selleaegsete sihikutega praktiliselt võimatu, aga efektiivse tõkketule andmine oli raskendatud
selle tõttu, et märk võis igal hetkel muuta pikee trajektoori ning sellega väljuda tabamistsoonist.
Pikeerimisel pommitamise idee on lihtne ning selle eelised ilmsed. Hoopiski keerulisem oli luua lennuk,
mis selle idee suudaks realiseerida. Üht probleemi tuletasime meelde juba eelpool. Lennuki väljatulek
pikeest (s.t. liikumine tohutu kiirusega mööda väikest raadiust) kutsub esile väga suuri ülekoormusi, aga
ebaharilikult suur lennukiirus võib põhustada tiiva purunemist aerodünaamilise vibratsiooni ehk flatteri
tõttu. Järelikult on vaja väga vastupidavat ja jäika plaaneri konstruktsiooni, mis on pigem iseloomulik
hävitajale kui pommitajale. Kõrgendatud vastupidav konstruktsioom on omakorda liigne kaal, järelikult,
lähtudes "tasakaalu olemasolu" reeglist tuleb järele anda milleski muus - kas kütuse, mootori või relvastuse
kaalus. Teiste sõnadega, pikeeriva pommitaja TTA-d on alati lahjemad kui sama suurel
horisontaalpommitajal. Edasi, nagu näitas praktika, ei suuda lendur, kes kaotab ülekoormuse puhul
teadvuse, lennukit iseseisvalt pikeest välja tuua. Tekkis vajadus välja töötada automaat, mis teeks seda
lenduri asemel. Kolmekümnendate aastate tehnilise taseme juures oli see vägagi keerukas ülesanne.
Ning see on alles pika tehniliste probleemide nimekirja algus. Et piirata pikee kiirust maksimaalsel
konstruktsioonile lubataval ja sihtimist võimaldaval piiril osutus vajalikuks suurendada kunstlikult
aerodünaamilist takistust – lennunduse jaoks täiesti ootamatu ülesanne. Lahendati seda tavaliselt tiibadele
ja kerele paigutatavate spetsiaalsete väljalükatavate pidurdusvõredega (pikeepiduritega). See tõmbas enda
järel lahti järjekordse probleemidelehviku - pikeepidurid rebenesid kinnitustest lahti, deformeerisid
kinnituskohti, rikkusid lennuki püsivust ja juhitavust, kusjuures seda kõike lennu kõige vastutusrikkamal
etapil.
Pommi eraldamine pikeerivast pommitajast oli samuti keerukas ülesanne. Horisontaalselt lendavast
pommitajast kukub pomm lihtsalt alla. Aga kuhu läheb pomm samas suunas pikeerivast pommitajast?
Vastus, arvestades keerukaid kahe õhuvoolus liikva keha (pomm ja lennuk) vastastikku tegutsevaid
aerodunaamilisi jõude, pole kaugeltki lihtne. Kõik muutub veelgi keerukamaks kui pommitaja on
ühemootoriline. Sellisel juhul tuleb pommid paigutada spetsiaalsele kinnitusele, mis suunaks vabastatud
pommi eemale pöörleva propelleri tasapinnast. Kusjuures loob vint veel täiendava probleemi, tekitades
pöörleva õhuvoolu.
Kõigist varem ja paremini lahendasid selle ülesande firma “Junkers” konstruktorid, luues lihtsa ja
töökindla ühemootorilise pommitaja. Saksamaa vaenlaste õnneks ei hinnatud seda saavutust väärikalt.
Saksamaa lennundusministeeriumi juhtkonnas oli piisavalt palju inimesi, kes nägid Ju-87 vaid seda, mida
võis näha esmapilgul – nurgelist “kirvega tahutud” lennukit totralt tolkneva mittepeidetava suurte
voolunditega telikuga. Nende voolundite tõttu hakkasid nõukogude lendurid “Stukat” kutsuma “viisukandjaks”.
Esimene “Junkersi” seeriavariant (Ju-87A 600 hj mootoriga Jumo-211C) omas minimaalse pommikaalu
250 kg juures kiirust kõigest 292 km/h ning lennukaugust 600 km (Kuidas siis mitte nimetada sellist
lennukit “lootusetult vananenuks”?). 9. juunil 1936. aastal andis polkovnik Manfred von Richthofen –
lennundusministeeriumi tehnilise departemangu juht – käsu lõpetada kõik tööd Ju-87 kallal. Järgmisel
päeval astus tema kohale Ernst Udet, pikeerivate pommitajate tuline pooldaja, kes viivitamatult muutis ära
oma eelkäija korralduse. Kuid ka pärast seda läks Ju-87 seeriatootmine käima aegluubis. Kahe aasta
jooksul (1937-1938) lasti välja kõigest 395 lennukit. 1939. aastaks oli Luftwaffele tarnitud 557 pikeerivat
pommitajat. Samal 1939-ndal aastal toodeti näiteks “kaugpommitajat" He-111 1399 tükki, Nõukogude
Liidus aga lasti 1939-ndal aastal “rahuliku ülesehitustöö” käigus välja 1778 pommitajat SB.
39. aasta lõpul kavatseti Ju-87 järjekordselt tootmisest maha võtta, kuid pikeerivate pommitajate edukas
tegutsemine Poola kampaania käigus avaldas suurt muljet Göringule ning ta nõudis tootmise jätkamist!
1940 aastal lasti välja 611 pikeerivat pommitajat. 1941. aasta jaanuaris tõusis kuutoodang juba 70 masinani,
kuid 41. aasta sügisel, just keset heitlusi Idarindel, tundus kellelegi taas, et Ju 87 on “lootusetult
vananenud”. Septembris lasti välja kaksteist ning novembris kaks lennukit. Kogu 41. aasta jooksul said
saksa õhujõud 476 lennukit Ju-87. See oli vähem kui 14 % kogu Saksamaa pommitajate toodangust, kuid
võttes arvesse, et Ju-87 tootmiseks kulutati vaid üks lennukimootor (ikka seesama Jumo 211) ning kaks
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korda vähem duralumiiniumi kui kahemootorilisele lennukile, võib väita, et Ju-87 programmile kulutati
vähem kui 10 % ressurssidest, mis kulutati sel aastal Saksamaal pommitajate tootmiseks.
Vaat nii meil vedaski. 1941-l aastal ei olnud Looderinde (Baltikum), Edelarinde (Ukraina) ning
Lõunarinde (Moldaavia) taevas ühtegi Ju-87-t. Jah, sõjafilmides olid. Milline film, milline telesaade saaks
läbi ilma selle “välksõja" sümbolita? Aga tegelikkuses olid pikeerivad pommitajad Ju-87 ainult
Valgevenes, pealetungiva väegrupi “Mitte” käsutuses. Arvuliselt 282 lennukit, neist oli 22. juuni seisuga
korras 197 lennukit. Kui neile veel lisada Põhja-Norras dislotseeruva IV/StG-1 lennukid, tuleb koguarvuks
233 masinat ja seda kogu hiiglaslikul avarusel Barentsi merest Musta mereni.
Legendaarne ründelennuk IL-2, mis sai nõukogude õhujõudude jaoks “lahinguvälja lennukiks”, oli
loodud tunduvalt hiljem (eksperimentaallennuk CKB-55 sooritas oma esmalennu 2. oktoobril 1939, samal
ajal kui Ju-87 prototüübi lennukatsetused algasid juba 35. aastal) ning oli tehnilisest seisukohast tunduvalt
täiuslikum. Voolujoonelised kaetud vormid, sissetõmmatav telik, maksimumkiirus üle 400 km/h. Kolm
“võtmetehnoloogiat” tegid IL-2 loomise võimalikuks: mootor AM-38, suurtükk VJa-23 ning AB soomusest
stantsitud kahepinnalise kumerusega paneel.
Ründelennuki CKB-55 väljatöötamise alguseks oli NSVL-u kõige võimsam vedelikjahutusega
lennukimootor konstruktor Mikulini büroos loodud AM-35 stardivõimsusega 1350 hj. Sellise erivõimsusega seeriaviisiliselt toodetavat lennukimootorit ei olnud sellal üheski riigis. AM-35 baasil töötati
välja mootor AM-37 originaalse konstruktsiooniga kõrguskompressoriga ning õhu vahejahutusradiaatoriga.
Seda mootorit silmas pidades töötati välja mitmed lennukitüübid, kaasa arvatud eelpoolmainitud TB-7,
suure tegevusulatusega saatehävitaja Gr-1, kahemootoriline kaugpommitaja Er-2, Tupolevi pikeeriv
pommitaja ANT-59 ning paljud teised. Kuid et ründelennuk suurtel kõrgustel ei lenda, siis oli talle vajalik
mootor, mis oli optimeeritud tööks väiksel kõrgusel. Selline mootor töötatigi Iljušini palvel Mikulini
konstrueerimisbüroos välja juba seeriasse antud AM-35 baasil. Uus, madala lennukõrgusega mootor AM38 omas laadimissurvel 1,43 atm oma aja kohta rekordilisi näitajaid. Stardivõimsus 1600 hj, kursivõimsus
maapinna lähedal 1410 hj, erivõimsus 0,54 kg/hj. Suure erivõimsusega mootor oma suhteliselt väikese
kaaluga saigi selleks võlukepikeseks, mis võimaldas luua raske soomustatud lennuki paremate
lennuomadustega kui näiteks inglise ühemootorilisel pommitajal “Battle”, mida toodeti ilma igasuguse
soomustuseta.
Erinevalt kolmekümnendate aastate eksperimentaalründelennukitest ei riputatud soomust lennukikere
karkassile nagu keskaegsel rüütlil, vaid kasutati kandvat konstruktsiooni. See lubas vähendada kere üldist
kaalu vastuvõetava tasemeni. Täiesti mõistetav tehniline lahendus sai võimalikuks tänu nõukogude
metallurgide edusammudele, kes töötasid välja kõrgplastilise lennukisoomuse AB ning samuti selle
karastamise ning stantsimise tehnoloogia. Mitte laskudes tehnilistesse üksikasjadesse märgime kohe
lõpptulemust - stantsi alt tuli välja valmis soomuspaneel kahetasandilise kumeruse ja täpsete mõõtudega,
mis ei vajanud mingit täiendavat mehhaanilist töötlemist. Poolestsajast sellisest paneelist paksusega 5 – 8
mm ja tagumisest lamedast soomusseinast paksusega 12 mm koostati mahuline konstruktsioon, mis
sarnaselt telliskivikuplile toetudes üksteisele lõid ühtse tugeva võlvi. Soomuskarp oli IL-2 kere peamiseks
tugevduselemendiks, millesse paigaldati mootor koos propelleri reduktoriga, kaks bensiinipaaki, õlipaak,
radiaator ning piloodi kabiin. Ainsaks eluliselt tähtsaks detailiks, mis ulatus väljaspoole soomuskarpi, oli
õliradiaator ning see asus omaette soomuskatte all, mille piloot sulges märgile lähenedes. Vähe sellest, et
AB soomusel olid unikaalsed tehnoloogilised omadused, ta ületas pooleteisekordselt saksa lennukisoomuse
kuulikindlust, mida katsetati lennutehnika TUI-s 1942-l aastal.
Täiesti unikaalne oli ka IL-2 pardarelvastus. 23 mm suurtükk VJa-23 (Volkovi – Jartsevi 23 mm) töötati
välja kui vahend kindlustatud sihtmärkidega võitlemiseks. Lennukiehituse mõistes väga kobakas (pikkus
2,15 m ja kaal 66 kg) suurtükk andis mürsule kaaluga 200 g algkiiruseks 900 m/s. Võrdluses nende
parameetritega tundub saksa hävitajatele ja ründelennukitele paigaldatud Šveitsi firma “Oerlikoni” kahur
nagu “Sapakas” “kuuesajase" mersu kõrval. Nii “Oerlikon” kui ka teda välja vahetanud “Mauser” MG-151
kujutasid endast suurekaliibrilist kuulipildujat, mille 13 mm padrun pidi välja tulistama 20 mm mürsu.
“Oerlikoni” soomustläbistav mürsk kaalus kõigest 115 g ja omas algkiirust 585 m/s, s.t. omas neljakordselt
väiksemat kineetilist energiat kui VJa-23 mürsk. Peale selle lubas nõukogude suurtükimürsu suur algkiirus
suuremat täpsust ja suuremat sihikulist laskekaugust. Volkovi ja Jartsevi poolt väljatöötatud “saatanlik”
relv oli niivõrd oma ajast ees, et sõjajärgselt projekteeriti seda suurtükki aluseks võttes iseliikuvad
õhutõrjeseadmed, mis tänapäevani on paljude maade relvastuses.
Esialgselt töötati soomustatud ründelennukit välja kahekohalisena - laskuriga, kes pidi kaitsma lennukit
rünnakute eest tagant-ülalt, kuid sõjaväelasi ei rahuldanud kiirus (mida võib ka mõista tol ajal valitsenud
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kiiruse tagaajamise üldises tuhinas) ja lennukaugus. Leida sellele mõistlikke seletusi on küllaltki raske, sest
lennukaugus 618 km, mis saavutati lennukatsetustel, ületas mitmekordselt ründelennukile, mis stardib
rindelähedaselt lennuväljalt ning ründab rindejoonel ja sellele vahetus läheduses olevaid sihtmärke,
vajalikku lennukaugust. Sellele vaatamata tehti lennuk kähku ümber ning paigutati laskuri asemele täiendav
kütusepaak kaaluga 155 kg. 12. oktoobril 1940-l aastal algasid ühekohalise mudeli katsetused. 29.
detsembril sooritas Iljušini konstrueerimisbüroo šeff-piloot V.I.Kokkinaki esimese lennu lennukil, mis oli
varustaatud mootoriga AM-38. Võimas mootor kulutas rohkem kütust, nii et ühekohalise mudeli
lennukaugus vähenes 84 kilomeetrit, kuid sellest hoolimata lasti lennuk 7. jaanuaril 1941 peale kirja, milles
Iljušin pöördus isiklikult Stalini poole, veel enne riiklikke katsetuste lõppu neljas lennukitehases
seeriatootmisse. Vaatamata hullumeelsele tõttamisele lennuki relvastusse võtmisel kulgesid riiklikud
katsetused edukalt, ilma tõsiste avariideta. Juba ainuüksi see kõneles Iljušini konstrueerimisbüroo
spetsialistide kõrgest kvalifikatsioonist. Nii tehase-, riiklikel-, kui ka vägede katsetustel (need viimased
toimusid neljas lennuväepolgus juba peale sõja algust) selgus veel üks lennuki suur eelis, ilma milleta
poleks ta saanud kõige massilisemaks sõjalennukiks maailma ajaloos, nimelt suurepärased
pilotaažiomadused. “Pöörisesse koordineerimata pööretel ei lähe, lendab püsivalt sirgelt isegi juhtimata,
maandub ise. Lihtne nagu taburett.”-selliste sõnadega kirjeldasid katselendurid uut lennukit.

Lennuk oli ilma igasuguse kahtluseta suurepärane ning tehnilised lahendused novaatorlikud.
Märksa keerulisem on hinnata IL-2 reaalset lahingulist efektiivsust. Selle tõepoolest legendaarse lennuki
ajalugu on täis paljusid täiesti fantastilisi müüte. Alates “sõdurilegendidest”, kuidas “illid” niitevlennul
raiusid saksa ratsaväe päid ning lõpetades ikka veel soliidsetes väljaannetes kohatavatest artiklitest sellest,
et “...eeskujuliku ettevalmistusega lendur suutis märgile lähenedes distantsilt 300-400 meetrit hävitada
keskmiselt kaks vaenlase tanki, keskpärase ettevalmistusega piloot aga mitte üle ühe...”
Vaat nii - “...mitte üle ühe tanki…" lahingulennuga. No aga mida oligi oodata, kui lenduriks oli nigel
“kolmemees”?
Karm tegelikus oli hoopis midagi muud. Õhujõudude Peastaabi operatiivvalitsus kehtestas 1942-l aastal
orienteeruvad arvud ründelennukite IL-2 “lahinguvõimekuse normidele”. Vastavalt milledele tuli ühe
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tanketi hävitamiseks 4-5 lahingulendu, aga keskmiste tankide nagu Pz IV, Pz III või StuG III hävitamiseks
mitte vähem kui 12 lahingulendu.
Sellised arvud näivad ajalehtede juubeliartiklite taustal, kus N-polgu lendurid ikka ja jälle krõbistavad
saksa tanke nagu sihvkasid, äärmiselt väheusaldatavad. Sellegipoolest ei tule IL-2 “madala” resultatiivsuse
üle imestada.
Millega ja kuidas võisid lennukid hävitada vaenlase soomustehnikat? IL-2 relvastus koosnes kaheksast
mittejuhitavast reaktiivmürsust RS-82, neljast pommist, millest kõige võimsamad võisid olla 100 kg
fugassid FAB-100, kahest suurtükist VJa-23 ning kahest kiirlaskekuulipildujast ŠKAS tiibades.
Kuulipildujad ja RS mürsud sobisid ainult väljaspool varjeid asuva elavjõu hävitamiseks. Soomustehnika
hävitamiseks need ei kõlvanud.
Suurtüki VJa-23 soomustläbistavad süütemürsud suutsid teoreetiliselt läbistada 25 mm soomuse 400 m
distantsilt. Näib, et sellest peaks piisama tagamaks IL-2 suutlikust võidelda kergete tankide ehk
tankettidega. Üksiti pole see nii lihtne. Tanki hävitamiseks tuleb talle kõigepealt pihta saada, seejärel
läbistada ta soomus, sealjuures veel nii, et “soomusetagune mõju” oleks piisav ekipaaži ning mehanismide
vigastamiseks. Ning siit algavadki probleemid. Alustame ülesandest number üks - sihtimisest.
Tankitõrjesuurtükki on näinud paljud. Kui mitte lahinguväljal, siis paraadidel. Pikk toru (seda selleks, et
anda mürsule algkiiruseks kolmekordne helikiirus) toetub massiivsele terasalusele. Kogu ehitisele suurema
püsivuse andmiseks on kahur varustatud kahe käpaga, mis enne laskmist toestatakse maapinnale. Suurtüki
sihtur muud peale toru suunamise sihtmärgile optilise sihiku ja sihtimisnihikute (mida nimetatakse
mikromeetrilisteks) abil ei teegi. Aga IL-2 piloodikabiinis on ainult üks inimene ning peale sihtimise on tal
lahingus veel miljon asja toimetada. Jalad pöördetüüridel, parem käsi juhisel, vasak juhtimas mootori tööd arusaamatu, kuidas piloot veel veel sätib propelleri sammu, juhib radiaatorikatteid, jälgib ümbritsevat
õhuruumi, käsutab alluvaid (juhul kui tegu on lülikomandöriga) ning püüab põigelda vaenlase õhutõrjetule
eest? Suurtükid asuvad mitte massiivsel alusel, vaid vibreerivas lennukis, sihitakse mitte mikromeetriliste
vintide keeramisega, vaid terve viietonnise masina pööramisega õhus. Kuidas sealjuures veel tabada sellist
väikest ning manööverdavat sihtmärki nagu tank?
Autoriteetne ja täpne vastus sellele küsimusele saadi 1942. aasta juunis-juulis lennuväe relvastuse
uurimise TUI-s läbiviidud saksa trofeetankide tulistamise käigus. Polügoonitingimustes (s.t. ilma vaenlase
vastutegevuseta) “...kolm lahingukogemusega lendurit 245. ründelennuväepolgust suutsid saada vaid 9
tabamust 300 mürsulise mürsukulu juures suurtükkidele ŠVAK ning 1290 padruniga kuulipildujatele
ŠKAS..."
Tankile pihta saada on alles algus. Tuleb läbistada tema soomus, aga sellega on probleeme veelgi
rohkem. IL ründab tanki laugest pikeest, s.t. nurga all 10 - 20 kraadi. Sellise nurga puhul andsid mürsud
isegi tabades väga suure tõenäosusega rikošeti.
“...62-st tabamusest, mis saavutati polügoonil õhust saksa keskmise tanki pihta lastes, oli ainult üksainus
läbistanud 10 mm soomuse, üks südamik takerdus soomusesse, 27 tabasid käiguosa, põhjustamata olulisi
vigastusi. Ülejäänud tabamused põhjustasid vaid mõlke või rikošeteerusid. ...kerge tanki 53 tabamist 15
lennuga, saavutati ainult 16-l juhul soomuse läbistamine, 10-l juhul saavutati soomuse mõlkimine ja
rikošetid, ülejäänud tabamused olid jällegi käiguosasse. Kusjuures 23 mm suurtüki tabamuse korral
käiguosasse kahjustusi ei täheldatud...”
Polügoonikatsetused näitasid, et rikošeti tõenäosuse vähendamiseks on vajalik pikeerida vähemalt 40
kraadise nurga all. Ning alustada tulistamist mitte enne 300 m märgist. Sellistel tingimustel jääb maaga
kokku põrkamiseni kolm kuni neli sekundit, mille jooksul tuli sihtida, tulistada ning pikeest väljuda.
Loomulikult polnud taoline õhuakrobaatika keskmise väljaõppega realenduritele kättesaadav.
Palju efektiivsem polnud ka pommide kasutamine. Nagu näitasid katsetused, oli vähem kui 100 kiloste
kild- ja fugasspommide (AO-25, FAB-50) kasutamine mõttekas ainult kergete tankide (soomuse paksus 1520 mm) vastu, sedagi ainult otsetabamuse korral. Fugasspommi FAB-100 killud läbisid saksa keskmiste
tankide soomuse paksusega kuni 30 mm, samuti rebis lööklaine puruks tankide needitud ja keevisõmblused
kuni viie meetri kaugusel plahvatusest. Võitluseks saksa tankidega töötati välja unikaalne sajakilone kildfugasspomm. OFAB-100 plahvatus sünnitas hulgi raskeid kilde, mis olid suutelised läbistama kuni 30 mm
tankisoomust 10 m kaugusel plahvatuskeskmest.
Võrdleme nüüd neid nõudmisi (tabada 10 m raadiusega) IL-2 reaalsete võimalustega. Kabiini esiklaasi
ette paigutatud sihikut PBP-1b hüüdsid lendurid “Sihik, mis Lööb Pilooti Valusalt 1 kord” (Eesti keeles
peaks siis sihiku tüüp välja nägema SLPV-1k. Tõlkija märkus) Tegu oli sünge huumoriga.
Hädamaandumisel võis sihik pilooti raskelt vigastada, lennul aga kitsendas niigi ühemootorilistele
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lennukitele omast ahtat väljavaadet. Kasutada seadet sihipäraselt aga piloot ei suutnud, ikka sellesama
halva ette-alla nähtavuse pärast. Normaalsete lennukisihikute kasutusvõimaluste poolest oli IL-2 nigelam
kõigist teistest ühemootorilistest lennukitest. Näiteks Su-2-st, mille meeskonnas oli tüürimees, kes sai oma
kabiinist jälgida maapinda.
Selle tulemusena anti juba 41. aasta 24. augustil välja käskkiri, mille kohaselt võeti sihikud PBP “illidelt”
maha ning pommitamist tuli toimetada kapotil asuvate sihtimismärkide abil. Nagu väljendusid delikaatselt
ühe IL-2-le pühendatud monograafia autorid, oli see “...võrdne peaaegu sihitule pommitamisele...”
Konkreetsetes numbrites oli IL-2 pommitamistäpsus järgmine. Polügoonitingimustes, ilma vaenuliku
vastutegevuseta, 50 m kõrguselt horisontaallennult nelja pommi heitmisel oli tõenäosus kasvõi ühe
pommiga tabada maa-ala mõõtmetega 20 x 100 m (seda võib siis kujutleda laia maanteena mõne veokiga
või suurtükiväepatarei asukohana) 8 %. Pommitamise kõrguse suurendamisel 200 meetrini vähenes
tabamise tõenäosus 4,3 %-ni. Teiste sõnadega, tagamaks kasvõi 50 % tabamistõenäosust tuli sooritada ligi
15 lahingulendu. Faktiliselt tuli selleks, et vältida lennuki tabamist omaenda 100-kilose pommi kildudega,
heita need alla kõrguselt 300-500 m, kusjuures sel puhul muutus pommitamine “võrdseks peaaegu sihitule
pommitamisele”. Tõsi küll, sõja algul praktiseeriti pommitamist niitevlennult, kasutades aeglustatud
tegevusega pommisütikuid. Kahjuks osutus see meetod veelgi vähemefektiivseks, sest sellisel kiirusel
madallennul heidetud pomm kippus rikošetti andma ning tabama täiesti juhuslikke kohti. Pealegi oli sütiku
viivis 22 sekundit ning selle ajaga jõudsid meh.vahendid pommi langemispaigast ohutule kaugusele sõita.
See kõik peegeldus 1941. aasta 22. augusti käskkirjas, milles õhujõudude staabiülem Falalejev käskis üle
minna pommitamiskõrgustele üle 300 meetri ning kasutusele võtta momentaalselt toimivad sütikud.
Loomulikult polnud tankid ainsad sihtmärgid, mille ründamiseks oli IL-2 loodud. Selle lennuki relvastus
lubas tõhusalt rünnata autokolonne, raudteeešelone ja -jaamu, lennuvälju ning ladusid. Samal ajal oli
vägagi piiratud võimekus tabada lahinguväljal hajutatud jalaväge ning üksikuid tulepunkte. Suurtüki VJa23 kildmürsk sisaldas 10 g lõhkeainet, süütemürsk 6 g süütesegu. Märgi hävitamine tagati ainult
otsetabamuse korral. Võtta pardale suurt kogust väikesekaalulisi kildpomme masin aga ei suutnud, tiibades
paiknevate pommisektsioonide ehitus lubas kaasa võtta vaid neli pommi, täita 400 kilost pommikaalu
näiteks 40 kildpommiga AO-10 oli välistatud.
Samasugune puudus vaevas ka saksa pikeerivat pommitajat Ju-87. Ehkki pommitaja tõstejõud oli
erakordselt suur (Ju-87 B-2 võis ülekoormatud variandis ilma laskurita kanda 1000 kilost pommikoormat
Ju-87 D samuti ilma laskurita ning minimaalse kütusekogusega 1800 kg, mis oli 23-27 % stardikaalust), ei
ületanud üldine pommikogus viit pommi - üks suurekaaluline “kiigel” kere all ning neli 50-kg tiivaalustel
kanduritel. Suur pommitamistäpsus pikeerimisel ning kasutatavate pommide suur kaal lubasid sel masinal
rünnata täppissihtmärke nagu näiteks sillad, laevad, DOT-id, suurtükipatareid, kuid tegutsemiseks hajutatud
või väljavenitatud sihtmärkide (nagu näiteks autokolonnid) vastu oli Ju-87 sobimatu ning vähetõhus.
Väga segane on kõik ka Ju-87 ja IL-2 lahingulise vastupidavuse osas. Nõukogude ajakirjanike poolt nii
armastatud väljend “lendav tank” pole enamat kui kõlav fraas. IL-2-e soomuskarp kaitses vaid käsirelvade
tule ja õhutõrjemürskude kildude eest. 37 mm või suuremakaliibrilise õhutõrjemürsu tabamus läbistas
loomulikult õhukese soomuse. Samuti tuleb arvestada, et nii sabaosa kui ka tiivad olid ilma mingi
soomuseta. Tiivakonsoolid olid puust ja kaetud vineeriga, sabaosa oli puidukihtidest kokkuliimitud koorik.
Õhutõrje kiirlaskekahuri valang saagis sõna otseses mõttes saba soomuskarbi küljest ära.
Läbi aegade olid ründelennukite IL-2 suhtelised kaotused teiste lennukitega võrreldes suurimad
nõukogude õhujõududes. Augustist 42 kuni maini 43 kaotati lahingus üks hävitaja 69 lahingulennu,
pommitaja 48 lahingulennu ning ründelennuk 26 lahingulennu kohta. 44. aasta suvel-sügisel nõukogude hävituslennuväe täieliku üleoleku tingimustes oli Kolmanda Õhuarmee ründelennuväeosades IL-2
pöördumatud lahingukaotused üks lennuk iga kolmekümne kuue väljalennu kohta, aga suuremaid või
väiksemaid vigastusi sai iga teine masin. 1945-l aastal lahingukaotused kõigis lennuväe liikides langesid
veelgi, kuid endiselt jäid ründelennukite kaotused suurimateks, vastavalt siis 194, 133 ja 90 väljalendu iga
allatulistatud lennuki kohta.
Mis puudutab saksa pikeerivat pommitajat, siis teoorias aeglane, nõrgalt relvastatud (üks käsirelva
kaliibriga kuulipilduja taha-üles tulistamiseks), praktiliselt soomustamata (5–10 mm soomuspaneel, mis
osaliselt kaitses pilooti ja laskurit, ilmus alles D-seeria masinatel, mis ei jõudnud osaleda 41 aasta
lahingutes) ning haavatava vedelikjahutusega mootoriga oleks Ju-87 pidanud saama õhutõrjesuurtükkide ja
vaenlase hävitajate kergeks saagiks. See leidis 40. aasta augustis praktikas ka veenvat kinnitust. Ainuüksi
Inglismaa pärast peetavate õhulahingute esimesel nädalal (12-18 august) kaotasid sakslased 43 pommitajat,
kusjuures ainuüksi 18.augustil tulistati alla 17 ja vigastati 7 lennukit. Situatsioonis, kus saksa lennuki-
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tööstus suutis välja lasta vähem kui kaks Ju-87 päevas, olid sellised kaotused lubamatud ning saksa
väejuhatus andis käsu eemaldada kõik säilinud lennukid lahingutegevuse tsoonist.
See-eest Idarindel lendasid pikeerijad 41-l aastal nagu nõiutud. Ju-87 kaotused osutusid siin kõige
madalamateks. Kui tavalised kahemootorilised kaotasid igakuiselt oma olemasolevatest 863 lennukist
keskmiselt 268 masinat (üks 3,22-st), siis Ju-87 D (keskmise kuuarvukusega 293 masinat) kaotasid neist
ainult 60 (üks 4,88-st). Veelgi eredama võrdluse saame, kui võrdleme mitte lennukeid, vaid meeskondi.
Kahemootoriliste lennukite eskaadrid kaotasid kuu aja jooksul ühe ekipaaži seitsmest, pikeerivate
pommitajate grupid aga ühe neljateistkümnest. Kui nüüd veel arvestada, et pikeerivate pommitajate
meeskonnad lendasid kordades tihedamalt oma kolleegidest, sooritades 3–4 väljalendu päevas, muutuvad
eelpool toodud arvud täiesti seletamatuteks.
Kaine loogika seisukohalt jääb arusaamatuks jäik traditsioon hinnata lennukite võimekust kahe–kolme
(mis on isegi hea näitaja, kiputakse hindama ka ainult maks. kiiruse järgi X-kõrgusel...) näitaja järgi, jättes
täiesti tähelepanuta ülejäänud ning mis kõige hullem, lennukite rakendamise taktika.
IL-2 relvastus ning sellest tingitud kasutustaktika nõudis lendamist väikestel (300–500 m) kõrgustel ja
niitevlennul (20–50 m) ning mitmekordset lähenemist märgile (sihtimispunktid suurtükkidele, pommidele
ja reaktiivmürskudele arvestades ennetust olid erinevad ning üheaegne tulistamine oli võimatu). Lihtsamalt
- “Illid” rippusid rindejoone kohal kümneid minuteid, tõmmates enda pihta tuld kõikvõimalikest raudadest.
Saatus ennast muidugi narrida ei lasknud ning järjekordne auk osutus viimaseks. “Junkers” aga väljus
pikeest samal kõrgusel (500-600 m), kust “Illid” alles rünnakut alustasid. Kusjuures pikeest väljuva
“Stuka” kiirus ületas poolteist-kaks korda “Illi” maalähedase horisontaallennu maksimumkiirust. Seetõttu
oli väikesekaliibriliste õhutõrjekahurite ja kuulipildujate tulega (aga just need moodustasid maavägede
õhukaitse) pea võimatu midagi ära teha.
Peamiseks jõuks võitluses Ju-87 oleksid võinud olla hävitajad. Tõepoolest, sihtmärgile lähenev
pommidega raskelt koormatud “Junkers” (maksimaalse pommikaaluga lennates alanes isegi “D” seeria
masinate kiirus 200 km/h) muutus hävitajale väheliikuvaks õppemärklauaks. Kaitsta end alt-tagant tulevate
rünnakute eest polnud praktiliselt millegagi. Just sellega ongi seletatav see laastamistöö, mida tegid inglise
hävituslendurid 40.aasta augustis. Sama nutuselt lõppesid pikeerivatele pommitajatele kohtumised ka
nõukogude hävitajatega. 24.juunil 1941 tulistasid 165. hävituslennuväepolgu (HLP) hävitajad I-16 Minski
kohal alla 20 Ju-87. 43.hävituslennuväe diviisi (HLD), mille koosseisu eelmainitud polk kuulus, komandör,
Hispaania ning järgnevate sõdade veteran kindralmajor G.Zahharov kirjutas oma memuaarides, et tulistada
alla sellist kogust lennukeid ühe päeva jooksul ühe polgu jõududega ei õnnestunud hiljem enam kordagi.
Läänerinde õhujõudude “täielikku purustamist” jutlustavate lugude foonil suhtusid paljud episoodi
“Junkersite” allatulistamisest kui jahimehejuttu, kuid peale seda, kui alles hiljaaegu avaldas R. Larintsev
Saksamaa Riiklikust Sõjaarhiivist leitud materjalid, milles kinnitatakse, et “vaenlase hävitajad tulistasid 24.
juunil Minsk–Volkovõski rajoonis alla üheksa Ju-87 “, pilt muutus. Võttes arvesse Luftwaffes toiminud
veidravõitu arvestussüsteemi, milles lahingus vigastatud või hädamaandumisel purustatud lennuk ei läinud
kirja kui “vaenlase tegutsemise tulemus”, võime tulla järeldusele, et kindral Zahharovi alluvad olid küllaltki
tagasihoidlikud – harilikult kipuvad kõikide maade hävituslendurid oma võite kolmekordselt üle märkima...
Miks siis ikkagi olid keskmised statistilised kaotused 41. aasta sügis-suvel mitte 9 lennukit päevas, vaid
ainult 60 kuus? Jällegi on põhjuseks taktika. Kestev lend vaenlase territooriumi kohal (nagu see oli 40.
aasta augustis Lõuna-Inglismaa või 41. aasta 24. juunil Minski kohal) suurendavad hävitajatega kohtumise
tõenäosust ning selline kohtumine ei tõotanud aeglasele Ju-87 midagi head. Kuid pikeeriv pommitaja
polnudki loodud reidideks sügavale vaenlase tagalasse. Ju-87 normaalne kasutustaktika seisnes
rindelähedaselt lennuväljalt startimises, eesliinil pikeerides ühe–kahe rünnaku sooritamises ning koju tagasi
pöördumises.
Kui uskuda Rudeli memuaare, siis kõige pingelistemate lahingute päevil oli stardi ja maandumise vahel
kõigest mõni minut, lennuk maandus praktiliselt täis paakidega, relvurid riputasid kere ja tiibade alla uued
pommid ning kõik algas otsast peale. Sellisele “kinžallilöökide” taktikale oli võimalik vastu seista ainult
pideva patrulleerimisega õhus (mis oli täiesti võimatu juba rindejoone meeletu pikkuse tõttu) või väga
läbimõeldud ja täpse õhujälgimise, hävitajate väljakutsumise ning juhtimise süsteemiga (millest 41. aasta
suvel polnud haisugi). Selle tulemusena arenesid sõja alguse sündmised täies vastavuses “Hispaania sõja
operatiivjärelduste “ kohaselt, millest kirjutas ülalmeenutatud kombrig Ljubarski:
“...pommitajate ning üldse lennuväe tegevus lahinguvälja kohal osutub ilma hävitajate katteta täiesti
võimatuks... ründelennuväe tegevus vaenlase hajutamata kaitse suunal osutus mõttetuks, kuna kaotused
olid väga suured ulatudes 50 % -ni.
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Seevastu ründelennukite tegevus hajutatud lahingukordade puhul ootamatu rünnaku tingimustes andis häid
tulemusi... otstarbekas on ründelennuväge kasutada hajutatud ning kolonnides taganeva vaenlase vastu...”
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Peatükk 6

Kõige paremad
25. novembril sõitis Moskvast Berliini esinduslik 48-st inimesest koosnev riiklik komisjon eesotsas
laevaehituse rahvakomissari Tevosjaniga. Sõidu eesmärk oli tutvuda uusima saksa sõjatehnoloogiaga.
Delegatsiooni koosseisus oli ka uus Stalini protežee, sel hetkel tema peamine nõunik lennundusküsimustes
33-aastane A.Jakovlev. Oma tuntud memuaarides kirjutab ta:
“...ta (kindralpolkovnik Udet, Saksamaa lennundusministri asetäitja) teatas kohe, et Göringi käsu kohaselt
näitab ta meile kõiki lennukeid, mootoreid ja lennuvarustust, mis Luftwaffe relvastuses on. Alustuseks
soovitas Udet tutvuda saksa tehnikaga maa peal ning lennuvälja kohal lendudel, seejärel aga sõita
“Junkersi”, “Heinkeli”, “Messerschmiti”, “Dornieri” ning “Focke-Wulfi” tehastesse, tutvuda
konstruktoritega, valida välja see, mida me sooviksime omandada... Asusime tutvuma väljapandud
lennukitega. Meile kirjeldati nende lennu-taktikalisi andmeid, relvastuse ning seadmestiku omapärasid...
Aga meie kindral Gussevit haarasid kahtlused: ei saa ju sakslased meile näidata sõjalennuväe tegelikku
taset... Peab tunnistama, et ka mina olin hämmelduses sakslaste avameelsusest salajase relvastuse
demonstreerimisel...”
Polnud põhjust hämmelduda ning ega tegelikult keegi hämmeldunudki. Vastupidi, roniti kõikidesse
pragudesse ja aukudesse, virutati ära kõik, mis oli ripakil (metallide, värvide, lõhkeaine näidised); mis
ripakil ei olnud, aidati ripakile, nõuti skandaalitsedes, et “...lennukid ja muu relvastus tarnitaks kõigis
näitajates täpselt sellises konditsioonis nagu saavad saksa õhujõud...”; ilma vähimagi kohmetuseta
kuulutati Göringile, et “...nende lennukitega ei taha me rahuldada Punaarmee jooksvaid vajadusi, vaid
võtame neid kui näidiseid tutvumaks saksa tehnikaga...” Ning mida vastas sellele Göring, suureline ja
enesega rahulolev? Neelas alla kõik “komplimendid” ning palus “...edasi anda sm. Stalinile kolm palvet:
esimene - kiirendada teravilja laadimist, teiseks – kiirendada naftaproduktide laadimist ning kolmandaks –
kiirendada metallide, eriti nikli laadimist ...”
Jah, oskas sm. Stalin sättida oma vaenlasi vajalikku seisu. Ja asi ei olnud ju tegelikult üldsegi selles, et
Saksamaa vajas nõukogude vilja ja naftat (aga ka päevalilleõli, lina, 11 300 t “poovilla jäätmeid ja kaltsu”,
ning muud hinnalist toorainet). Hitleril oli vaja Stalini mittevahelesegamist Hitleri Euroopa asjadesse. Aga
segada sm. Stalin oleks saanud. Kaalukalt, jämedalt, silmnähtavalt. Prantsusmaale kallaletungi eelõhtul 10.
mail 1940 koondas Saksamaa ülemjuhatus läänerindele praktiliselt kõik olemasolevad õhujõud. Köningsbergi (Kaliningrad), Breslau (Wroclav), Dresdeni, Nürmbergi, Viini õhutõrjeringkondadest korjati kokku
kõik hävitajad. Viimseni. Berliini õhukaitsetsooni jäeti üksainus hävitajate grupp, II/JG-3 kolmekümne
üheksa korras “Messerschmittiga”. Aga sel ajal ulatusid Punaarmee õhujõud 76 kaug-, raske- ning
kiirpommituslennuväe polguni, üldarvukuses 5211 lennukit. Seda siis ilma kergete pommitajateta.
Sellises situatsioonis oli Hitler valmis ära andma ka viimase särgi, kuid Stalinile polnud särki vaja. Nii
tuligi Hitleril arendada sellist huvitavat kaubandust, kus linapeotäite ja puuvillajäätmete vastu sai
“muutumatult rahuarmastav” Nõukogude Liit uusima ristleja “Lützow”, kümneid väli-, mere-, ja
õhutõrjesuurtükisüsteeme, miinipildujaid kaliibriga 50–240 mm, “... leegita ja suitsuta-, ammiaak-,
püroksiliin-, nitroglütseriin- ja teiste lõhkeainete retseptuuri ja näidiseid...”, parima olemasolevatest
tankidest Pz–III, ratas-roomikvedukeid, hüdroakustilisi miine ja torpeedosid, kümneid eri diapasooni ja
otstarbega raadiosaatjaid, “...kaheksa ühikut kantavaid peilingaatoreid, kaks väliraadiojaama lennukite
avastamiseks, neli komplekti seadmeid öösel nähtamatu sihtmärgi pihta tulistamiseks, kümme
kodeerimisseadet telefoni–telegraafiseadmete jaoks ...”, aga samuti 5270 uusimat metallitöötlemispinki,
ülivõimsaid presse, mäevarustust, tankeri veeväljasurvega 12 000 tonni, kolm kuivlastilaeva, ujuvkraana,
roostevaba- ja instrumenditerast, terastorusid, juhtmeid....
Pöördume tagasi lennukite juurde. Nõukogude kokkuostu-luuredelegatsioon sõitis Saksamaale kolm
korda - 39. aasta oktoobris ning 40. aasta märtsis ja novembris. Lõppude lõpuks valiti välja 36 lennukit 12st eri tüübist. Muu hulgas ka sellised eksootilised masinad nagu Fa-266 ning Bu-131. Väga tähendusrikas,
et ei He-111 ega Ju-87, mis tollal moodustasid Luftwaffe pommitajate enamuse, ei saanud au osaliseks
sattuda nende 12 tüübi hulka - midagi huvitavat ja õpetlikku A. Jakovlev ja teema kolleegid nendes
masinates enam ei näinud. Huvitav on ka see, et peale iga Saksamaal viibimist kutsuti Jakovlev otse
raudteejaamast Stalini juurde, keda huvitas üks ja seesama küsimus – kas saksa lennuvägi on tõepoolest
varustatud nii vananenud lennukitega või lihtsalt varjatakse oma nõukogude sõprade eest tõelisi saavutusi?
Kõige järgi otsustades poldud müüti “tohutust tehnilisest mahajäämusest” sel ajal veel välja mõeldud.
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Kõigest hoolimata oli ostetud lennukite seas üks, mis vääris erilist tähelepanu – “Junkers” Ju-88.
Kui Ju-87 töötati algusest peale välja kui pikeeriv pommitaja, siis Ju-88 tekkis vastuseks Saksamaa
lennundusministeeriumi poolt kolmekümne viienda aasta kevadel väljakuulutatud konkursile vähemalt 500
km/h arendava kiirpommitaja loomiseks. Kolmekümne seitsmenda aasta septembris arendas tulevase Ju-88
kolmas katseeksemplar isegi suuremat kiirust, mis pole ka üllatav, kui silmas pidada tolle aja kohta tohutut
tiiva pinnakoormust - 190 kg/m2. Kuid selleks ajaks oli Luftwaffe juhtkond panustanud hävitajatega
kiiruses võistlemise lootusetu idee asemel hoopis pikeerimisel pommitamise suutlikusele. Viia kokku nii
suur kiirus kui ka võime pikeerivalt pommitada pole üldsegi lihtne, kuna need on suurel määral
vastandlikud. Madal aerodünaamiline takistus viib möödapääsmatult suurele kiiruse kasvule pikeerimisel,
aga võimsad pikeepidurid (Junkersil olid nendeks tiiva alumise külje külge kinnitatud võrkplaadid, mis
asetsedes risti õhuvoolu suunaga tõsteti üles pikeesse minekul) tekitavad probleeme lennuki juhitavusega.
Täisväärtuslikule pommitajale on vajalik suur pommiruum, järelikult ka suur pommiluuk, mis
vastupidavuse seisukohalt on üks suur auk kere kõige koormatumas kohas. Väga keeruline on kindlustada
sellise konstruktsiooni vastupidavust pikeest väljumisel tekkivatele tohututele koormustele. “Puhtalt”
pikeeriva pommitaja Ju-87 pommid riputati kere ja tiibade alla ning kere tugevust ei rikutud pommiluugi
väljalõikamisega.
Kõikide nende tehniliste probleemide lahendamine võttis ühe kõige vanema lennukitootmise firma
spetsialistidel aega mitu aastat. Selle protsessi käiku saatsid tihedalt avariid ja katastroofid, näiteks purunes
esimene katseeksemplar kolm kuud peale esmalendu, kõik kümme esimest seeriamasinat, mis lasti välja
Brandenburgi tehases, purunesid teliku sisse ja väljalaskesüsteemide ebarahuldava töö tõttu tekkinud
avariides. Kõigest hoolimata oli lõpuks loodud, seeriasse antud ning relvastusse võetud lennuk, mis ilma
igasuguse kahtluseta oli parim rindepommitaja Suure Isamaasõja algetapil.
Kõige paremaks ei teinud “Junkersit” mitte lennuparameetrid, mis olid küll head, kuid mitte rekordilised.
Prantsuse LeO-45 lendas veidi kiiremini, DB-3f veidi kaugemale, aga “lootusetult vananenud” SB
kõrgemale. “Junkers” ületas oma kaasaegseid selles, mille jaoks üldse luuakse selliseid lennukeid –
pommilaadungi koguses ja mitmekesisuses ning selle relvastuse rakendamise võimaluste mitmekesisuses.
Tohutu pommiruumi sisemusse võis riputada 28 kild-fugasspommi kaliibriga 50 kg ning veel neli sajakilost
tiibade alla pommihoidjatesse. Kokku – 32 pommi, mis tagas erakordse efektiivsuse hajutatud pindala
pommitamisel. Ehk siis vaenlase lahinguväljal asuva elavjõu ründamisel. Samal ajal võis eriti vastupidavate märkide (DOT–id, soomuslaevad) ründamiseks varustada lennuki fugasspommiga SC–1800
pikkusega 3,5 m, diameetriga 0,66 m ning kaaluga 1800 kg. Järsust pikeest sai heita ainult tiivaalustel
kinnitustel asuvaid pomme, (4x250 kg või 2x500 kg) pommiruumi varustuse hulka ei kuulunud mingeid
vahendeid pommide õhuvoolu suunamiseks pikeerimisel ning selles osas oleks õige nimetada Ju-88
poolpikeerivaks pommitajaks. Kuidas ka ei oleks, pikeeriva pommitaja rollis ei olnud Ju-88 oma 1000 kg
pommikoormaga põrmugi kehvem Ju-87-st, kuigi ei suutnud pikeerida püstloodis, samal ajal kui Ju-87
praktiliselt kukkus vertikaalselt maa poole.
Ju-88 kaheldamatute väärtuste hulka kuulusid ka protekteeritud paagid, dubleeritud õli- ja
bensiinisüsteemid ning juhtmestik, oma aja kohta unikaalne oli lennuki ja mootorite juhtimiseks kasutatav
automaatika. Nii olid automatiseeritud kõik operatsioonid pikeesse minekuks ja sealt väljumiseks. Peale
seda kui lendur lasi välja õhupidurid, viis automaat masina pikeesse, pärast pommide vabastamist viidi
kõrgustüürid taas automaatselt pikeest väljumise asendisse, kusjuures ülekoormust reguleeriv automaat
tagas trajektoori vajaliku kaare. Kõrguse kogumisel lülitus automaatselt sisse ja välja mootori forsaaž,
vajaliku kõrguse saavutamisel lülitus välja ülelaadija teine aste.
Kõik see lubas keskenduda lenduril lahinguülesande täitmisele, laskmata ennast segada rohkearvulistest
rutiinsetest operatsioonidest. Nagu meie DB-3f, oli ka “Junkers” varustatud autopiloodiga, mis oli
võimeline juhtima lennukit kursilennul, kuid raadioside ja raadionavigatsioonivarustus oli saksa lennukil
mitmekesisem ja täiuslikum.
Ju-88 kahtlaste väärtuste hukka kuulus sakslaste poolt millegipärast armastatud “relvapesa” tüüpi kabiin,
milline oli ka Do-17–l, kus kogu ekipaaž, millesse kuulusid lendur, tüürimees-pommitaja ning kaks
laskurit, oli surutud külg külje ja selg selja vastu kitsasse kabiini.
Selle ettevõtmise idee oli psühholoogilises toetuses, aga ka üpris tinglikus võimaluses asendada tapetud
või haavatud meeskonnaliiget. Faktiliselt aga viisid paar 20-mm lennukisuurtükimürsku, rääkimata juba
“täisväärtusliku” õhutõrjemürsu lõhkemisest kabiinis, rivist välja kogu meeskonna. Samuti nagu
“Heinkelil” ja “Dornier”-l ei kõnele igasse suunda tolknevate kuulipildujaraudade küllus veel kaitsetule
suurest võimsusest. Reaalselt võisid üheaegselt tulistada ainult kaks käsirelva kaliibriga kuulipildujat. Üks
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taha-üles kabiinist ja taha-alla kerealusest gondlist, kusjuures vägagi piiratud laskesektorite ja
tulekestvusega, kuivõrd oli tegu magasinidega. Suurekaliibriline kuulipilduja ja linttoide ilmusid alles 41-se
aasta lõpus. Kahtlemata vähendas lahingulist vastupidavust ka saksa lennukitele üldiselt omane
vedelikjahutusega mootorite kasutamine. Mittetraditsiooniline oli jahutusradiaatorite konstruktsioon, mis
laia rõngana ääristas mootori esiosa. Võibolla andiski see mingisuguseid aerodünaamilisi eeliseid, kuid
kindlasti tegi see niigi haavatavast vedelikjahutusega mootorist hävitajatele veelgi parema märklaua.
Kokkuvõttes võib öelda, et hoolimata ”mõningatest puudujääkidest” ületas Ju-88 oma TTA poolest nii
nõukogude SB kui ka DB-3f, inglise “Blenheimi” ja “Wellingtoni”.
40. aasta mais läbisid “Junkersid “ õhujõudude TUI-s igakülgsed katsetused. Kõik tehnilised uuendused,
mille kallal saksa konstruktorid aastaid vaeva nägid, said nõukogude omanduseks valmiskujul ja soodsa
hinnaga. Ja kõige üllatavam oli selle juures see, kuivõrd kähku nõukogude insenerid ja lennukitööstus
suutis kopeerida ja massitootmisse juurutada kõik hinnalise, mis Saksamaalt saadi. Kõige hinnalisemaks oli
pikeerimisautomaatika. Uskumatu, kuid fakt – juba 27. juulil selsamal 40. aastal algasid nõukogude
pikeeriva pommitaja katsetused, mis olid varustatud “Ju-88 tüüpi” pikeepidurite ja pikeerimisautomaatikaga. Selline tempo on seletatav Nõukogude Liidu sõjaeelse hoopiski mitte “rahulikult magava” olekuga,
aga ka sellega, et saksa lennuki omandamise momendiks oli probleemiga tegeletud juba pikka aega.
Alates 39-st aastast viidi läbi pommitaja SB pikeerivate modifikatsioonide katsetusi. Selsamal aastal oli
TsAGI-s (aero- ja hüdrodünaamika keskinstituut) välja töötatud, pommitajale SB paigaldatud ning edukalt
kõik katsetusetapid läbinud pommihoidjad PB-3, mis tagasid pommi väljanihutamise pikeerimisel, s.t. just
selle, mis jäi puudu Ju-88-l. Pommihoidja oli töökindel ja kindlustas pommi eraldumise kuni 80 kraadistel
pikeerimisnurkadel. Samuti oli välja töötatud ja edukalt katsetatud kodumaine ülekoormuste piiramise
automaat pikeerimisest väljumisel, mis tõsi küll töötas ülekoormusel 2,9 G, mis omakorda nõudis kiiruse ja
pikeenurga vähendamist. 18. veebruaril 1940 algasid (kusjuures edukalt) Polikarpovi konstrueerimisbüroos
konstrueeritud SPB lennukatsetused (SPB – vene k. skorostnoi pikiirujuštši bombardirovtšik - pikeeriv kiirpommitaja). Saavutati maksimumkiirus 520 km/h, kusjuures tänu mõõdukale tiiva pinnakoormusele (160
kg/m2) demonstreeris lennuk suurepäraseid stardi- ja maandumisomadusi. Kuid kõige lähemale
täisväärtusliku pikeeriva rindepommitaja loomisele jõudis konstrueerimisbüroo eesotsas Arhangelskiga, kes
viis läbi SB põhjaliku moderniseerimise.
Uus teravdatud ninaosa, aerodünaamiliselt “puhtad“ motogondlid (peened lamedad jahutusradikad olid
viidud tiiva alla), uus, keresse uputatud ülemine turellseade TSS-1 muutsid Hispaania ja Soome sõja
veterani tundmatuseni. Nagu alati olid peamised muutused peidetud lennuki sisse. Lennukile oli
paigaldatud täielik seadmekomplekt pikeerimisel pommitamiseks (väljumisautomaat, pikeepidurid,
pommihoidjd PB-1). Seeriatootmise etaloni katsetused algasid 40. aasta oktoobris ning lõppesid 41. aasta
jaanuaris. Sel ajal jõustus NSVL-s uus lennukitüüpide peakonstruktorite nime järgi nimetamise kord ja
masin sai nimetuseks Ar-2. 41. aasta veebruaris saabus õhujõudude TUI lennuväljale katselendudeks
riiklike katsetuste tulemuste kohaselt täiustatud Ar-2 uus mudel. Kõikide kõrgus- ja kiirusomaduste järele
ületas lennuk sel ajal parimat Ju–88 A5-te.
Kõikide kaaluandmete järgi (nii tühi, stardi kui ka max kaal) oli Ar-2 1,5 korda kergem “Junkersist”.
Iseenesest mõistetavalt pole see plussmärgiga näitaja. “Kauguse-koormuse” näitaja osas oli samuti
“Junkers“ tunduvalt parem ning ka laskureid oli ekipaažis üks vähem, mis ei jätnud aktiivkaitse
võimalustele oma mõju avaldamata. Lihtsamalt öeldes, Ar-2, mis ilmus pommitaja SB põhjaliku
moderniseerimise tulemusena, oli niikuinii “teise kaalukategooria” esindaja. Samal ajal pikeerimiselt
heidetavate pommide osas ületas Ar-2 poolteist korda 1,5 korda raskemat Ju-88-t. Paradoksi seletus on
lihtne - erinevalt saksa konkurendist sai Ar-2 pikeerimisel heita pomme nii pommisektsioonist keres kui ka
välimistelt pommihoidjatelt (3 x FAB-500 või 4 x FAB–250). Katsetused näitasid, et lennuk pikeeris edukalt kiirusega 550 km/h kuni 75 kraadiste nurkade all. Automaatika töötas edukalt ja kindlalt, tagades
pikeest väljatuleku ülekoormusega 4,5 G. Horisontaallennult pommitades võis Ar-2 võtta pardale
maksimaalselt 12 pommi FAB-100 (8 pommisektsiooni ja 4 tiivaalustele hoidjatele). Või kuus rasket FAB250 (neli keres ja kaks tiibade all). Tähelepanuta ei maksa jätta ka AR–2 kõrget erivõimsust, tänu millele
saavutati kõrgus 5 km 7,1 minutiga (selle näitaja poolest ületas lennuk mitte ainult kõiki saksa
pommitajaid, vaid ka Me-110) ning tõusis stardil õhku 11 sekundiga ehk siis kiiremini kui uusim hävitaja
MiG-3.
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Selles, et lennuk kujutas endast vaid 30-ndate aastate nõukogude õhujõudude kõige massilisema
pommitaja modifikatsiooni, olid ka omad eelised. See asjaolu lihtsustas ja kiirendas mõõtmatult lennuki
omandamist vägedes. Riiklike katsetuste kokkuvõttes konstanteeriti, et
“...lennuki Ar-2 lennuomadused on analoogsed lennukiga SB, lennuki juhtimine aga veelgi kergem...”.
19. veebruaril 1941 välja antud “1941 aasta Punaarmee õhujõudude väeosade uuele materiaalosale
ümberõppe plaan” nägi ette, et esimesed 11 polku, mis pidid ümber istuma Ar-2–le, oleksid väljaõppe
lõpetanud 1. maiks 1941. Tänu suurema osa detailide ja seadmete vahetatavusele suurseerias toodetavate
pommitajatega SB suudeti Ar-2 kiiresti seeriatootmisse lasta. Esimesed 71 masinat lasti välja 40. aasta
lõpus, veel enne riiklike katsetuste lõpetamist. Sõjalennukite tootmise plaan, mis oli paika pandud
Rahvakomissaride Nõukogu ja Partei Keskkomitee määrusega Nr. 2466-1096ss seitsmendast detsembrist
1940. aastast, nägi ette toota 41. aastal 1000 Ar-2-te, neist ligi 600 esimesel poolaastal. Partei plaanid selles
osas, mis puudutas nõukogude lennukitööstust, olid täiesti reaalsed, kuid juba 11. veebruaril muutusid need
plaanid järsult.
Pikeeriv pommitaja Ar-2 võeti tootmisest maha. Kokku jõudis Moskva lennukitehas Nr. 22 välja lasta
198 lennukit, milledest esimese juuni seisuga oli lääne sõjaväeringkondade väeosadele üle antud 147
lennukit. Vähesed esimeste päevade löömingutes säilinud “arotškad” võtsid osa lahingutest Moskva pärast
ning olid relvastuses kuni 44-da aastani.
Pikeerivaid kiirpommitajaid Ar-2 oli väga vähe. Pommitajaid ANT-58/59 (mis oli ka 103U, hilisem Tu2) ei olnud lahinguväeosades ühtegi. Sellegipoolest ei tohi lõpetada Teise Maailmasõja algetapi pommi-
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tajate ülevaadet ilma sellel lennukil peatumata. Põhjus on lihtne - see masin oli parimatest parim. Selle
kinnituseks võib tuua paljude spetsialistide arvamuse alates õhujõudude ülemjuhatajast Suure Isamaasõja
ajal lennuväemarssal A.Novikovist kuni lennukikonstruktori ja kodumaise lennundusajaloo autoriteedi
B.Šavrovini. Selle raamatu autori arvates on ANT-58 (Tu-2) kõige veenvamaks atestaadiks tema
teenistusaja pikkus. “Toote 103” projekteerimist alustati esimesel märtsil 1940, esimene lend sooritati 29.
jaanuaril 1941, seeriatootmises oli lennuk 1952. aastani, osaledes Korea sõjas 1950-1953, nõukogude
õhujõudude relvastuses asus kuni 1955. aastani. Ka esimene nõukogude reaktiivpommitaja Tu-12 oli
loodud Tu-2 baasil.
Tagasi pöördudes 41. aastasse ning võrreldes “103U” TTA-d sel hetkel parima Luftwaffe pommitaja
“Junkers 88” TTA-ga, jõuame järeldusele, et meie ees on just nimelt see lennunduses nii harukordne juhus,
mil lahingulennuk ületab oma konkurenti eranditult kõigis näitajates (vt. tabelit). Eriti väärib äramärkimist
ANT-58 võimas relvastus.
Kogu pommitagavara, kaasa arvatud ka FAB-1000, oli heidetav nii horisontaallennul kui ka pikeerimisel.
Konstruktsioon lubas pommitada ka “kiirpikeerimisel” kiirusel kuni 900 km/h läbistamaks DOT-de betooni
või raskete lahingulaevade soomustekke. Tegutsemaks ründelennukina oli masin varustatud kümne 132
mm kaliibriga reaktiivmürsuga. Justnimelt nendesamade reaktiivmürskudega, millistega tulistasid ka
kuulsad “Katjuušad”. Lisaks veel kaks 20 mm suurtükki ja 2-4 kiirkuulipildujat kere ninaosas.
Lennuk lendas kindlalt ka ühe mittetöötava mootoriga, katsetustel lendas masin edukalt ühe mootoriga
Omskist Moskvasse. Keskmine kursikiirus oli samuti kõrge, ulatudes mõningatel andmetel kuni 586 km/h.
Kaitserelvastus võimaldas üheaegset tulistamist kahest kuulipildujast taha-ülesse ning ühega taha-alla.
Bensiinipaagid olid protekteeritud ning varustatud inertgaaside süsteemiga, lenduri ja laskurite töökohad
olid osaliselt soomustatud. Koos suure lennukiirusega (suurel kõrgusel oli ANT-58 võrdne sel hetkel
parima saksa hävitajaga Me-109F-2.) pidid kõik need eelpoolmainitud omadused kindlustama suure
lahingulise vastupidavuse. Ning praktikas see nii ka oli, 44. aasta suvel-sügisel olid Tu-2 kaotused
marginaalsed - üks kaotatud lennuk 465 väljalennu kohta.
1941-l aastal eksisteeris selliste näitajatega pommitaja mitte ainult joonistes, vaid ka metallis. Mais–juulis
olid ANT-58 lennukatsetused edukalt läbi viidud ja lõpetatud ning masin sai soovituse kiireimaks
seeriatootmiseks. Kuid midagi sellist ei toimunud. Harilikult nimetatakse selle peapõhjuseks Omskis asuva
lennukitehase Nr. 166 (millel 41. aasta sügisel puudusid nii katus kui põrand) ”nõrkust”. Kõlab veenvalt,
kuid täiesti arusaamatult. Miks sattus maailma parim rindepommitaja (ja koos sellega ka vanim
konstruktoribüroo riigis) keset nelja paljast seina ilma põrandata ja lageda taeva alla? Millega olid hõivatud
need tehased, kus olid nii katus kui ka kümned tuhanded kvalifitseeritud töötajad uusima importvarustusega?
Nõukogude pommitajate Ar-2 ja ANT-58 esmapilgul mõistatuslikku saatust on võimatu mõista
eraldivõetuna sellest pogrommist, mis 30-40 aastatel nõukogude lennukitööstuses ja õhujõudude
juhtkonnas toime pandi. Kuid seda vaatleme hiljem teises osas.
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Peatükk 7

Kuidas sõdib hävituslennuvägi
Hävitaja. Jahimees. Jälitaja. Nii nimetatakse neid lennukeid vene, saksa, inglise keeles. Kuid kõik need
terminid muudavad suuremal või vähemal selle lennuväeliigi tegelikku rolli. Mitte “õhuturniir” või veel
vähem hävitaja kahevõitlus hävitajaga pole need ülesanded, mille jaoks on loodud õhujõud. Selle töö
olemus on lakooniliselt ja täpselt kirjas Punaarmee välimäärustikus sõnadega:
“...Lennuväe põhiülesanne on aidata kaasa maavägede lahinguoperatsioonidele...”
Hävituslennuvägi ei olnud (täpsemalt ei oleks pidanud olema, sest näiteks Luftwaffe piloodid sattusid tihti
jahihasarti oma põhiülesannete kahjuks) mingiks erandiks üldisest reeglist. Hävituslennuväe kvaliteeti ei
mõõdetud mitte tähekeste või ristiässade arvuga edukate ”jahimeeste” keredel, vaid sellega, kuivõrd suutis
ta tagada oma pommitajate ning ründelennukite kaotusteta lahingulennud ning kuidas kaitsta oma vägesid
vastaste õhulöökide eest.
Toome siinkohal kinnituseks sõnaohtra tsitaadi G.V. Zimini monograafiast “Lahingunäidetel põhinev
taktika”. Raamatu autor – marssal, Nõukogude Liidu Kangelane - käsutas sõja ajal hävituslennuväe polku,
nii et seda , millest kirjutas, tundis ta hästi. Hävituslennuväe ülesanded formuleeris ta järgnevalt:
“- kaitsta lahinguväljal olevaid vägesid ja lähemas rindetagalas asuvaid objekte löökide eest õhust
- kindlustada teiste õhujõudude liikide tegevust
- takistada vastasel õhuluure läbiviimist
- teostada õhuluuret
- võidelda vaenlase õhudessandiga
- hävitada maapealseid sihtmärke
...Suure Isamaasõja aastatel oli vägede katmine (siin ja edaspidi on teksti rõhutus autoripoolne)
lahinguväljal ja tagalas hävituslennuväe jaoks üheks tähtsaimaks ülesandeks. Selle täitmiseks sooritasid
rindehävitajad 47,4 % kõigist väljalendudest, mis sõja ajal sooritati....Sõja algperioodi operatsioonide
kindlustamine tagati valdavalt hävitajate pideva õhus patrulleerimisega...
Vaenlase õhujõududega võitlemiseks “vaba jahi” vormis tegid õhujõud sõja jooksul 31 300 väljalendu, mis
moodustab 5,7 % kõigist katmiseks sooritatud väljalendudest ( 2,7 % väljalendude üldarvust).
...Teiste õhujõudude liikide lahingutegevuse kindlustamine oli samuti hävitajate tähtis ülesanne, mis
hõlmas 37,1 % kõikidest sõja ajal sooritatud lahingulendudest. ..ehkki saatetegevus sundis hävitajad
passiivsele vastase rünnaku ootele ning tõi endaga kaasa kõrgendatud kulutused, oli see meetod seoses
tema lihtsuse ja kindlusega peamiseks kuni sõja lõpuni...
Suuremalt jaolt kaasati hävitajad maamärkide ründamisele teiste ülesannete täitmise kõrvalt. Samal ajal
on sõja praktikast palju näiteid, kus selline tegevus toimus varakult määratud sihtmärkide pihta...või
objektide pihta, mis avastati hävitajate lennul nagu raudteeešelonid, autokolonnid jne. Hävitajate poolt
pommide kasutamine ründelennukite ja pommitajate saatmisel võimendas lööke vaenlase elavjõu ja tehnika
pihta, aga rünnakutel saksa õhutõrjeseadmetele vähendas nende tegevuse efektiivsust ning vähendas meie
õhujõudude kaotusi ...pidades “vaba jahti” vaenlase territooriumi kohal valisid hävitajad õhumärkide
puudumise korral sihtmärgiks maapealsed objektid, ešelonid, autod, soomusrongid, vägede ja tehnika
koondumiskohad sildade läheduses...”
Toome nüüd veel ühe autoriteetse spetsialisti arvamuse, kes lõpetas sõja Generalissimuse auastmes. Nagu
on ette nähtud kõrgemale ülemjuhatajale, väljendas sm. Stalin oma arvamust käskkirjades. Esitame
siinkohal väljavõtted kahest 1942. aasta käskkirjast ning ehkki see viib meid veidi välja antud raamatu
ajaraamidest, on need käskkirjad olulised just sellepärast, et näitavad aasta jooksul saadud kogemusi.
Käskkiri nr. 0489 17. juuni 1942.a
“...meie hävitajad lähevad vaenlase lõksu, nad seotakse lahinguga vaenlase hävitajate poolt ning sellega
võimaldatakse vaenlase pommitajatel takistamatult heita pomme meie vägede või teiste kallaletungi
objektide pihta. Lendurid, polgukomandörid, diviisikomandörid, rinnete õhujõudude ja õhuarmeede
komandörid ei mõista, et meie hävitajate peamine ning põhiline ülesanne on esmajoones hävitada
vaenulikke pommitajaid, mitte anda neile võimalust heita oma pommikoorem meie vägedele, meie
kaitseobjektidele. Tuleb lõppude-lõpuks mõista, et hävitades vaenlase pommitajaid vähendavad meie
hävitajad vaenlase lennuväe löögijõudu ning toovad talle suurimat materiaalset kahju...
KÄSIN:
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1)Lugeda meie hävitajate peamiseks ülesandeks vaenlasega kohtudes esmajoones pommitajate hävitamist...
2) Hävituslendurite töö tasustamiseks kehtestada 20. juunist sel aastal järgmised määrad:
- iga allatulistatud pommitaja eest välja maksta 2000 rubla
- iga allatulistatud transportlennuki eest välja maksta 1500 rubla
- iga allatulistatud hävitaja eest välja maksta 1000 rubla
Nõukogude Liidu Kangelase nimetusele esitada sellised lendurid, kes on õhulahingus alla tulistanud
kümme vaenlase hävitajat või viis pommitajat...”
Käskkiri Nr. 0496 18. juuni 1942.a
“Sõja kogemus näitab, et meie hävitajad võivad lahinguväljal ja vägede lähemas tagalas 20–30 km
eesliinist tegutseda põhiülesande täitmise käigus edukalt ka päevaste kergete pommitajate rollis. Pärast
pommide heitmist täidavad hävitajad oma põhilist ülesannet kattes oma vägesid ning hävitades vaenlase
lennuväge. Hävitajate rakendamine päevaste pommitajatena suurendab meie lennuväe löögijõudu.
Tuleb arvestada, et sakslased ja inglased kasutavad hävitajaid päevaste pommitajatena.
Pommihoidjad (kaks igal lennukil) pole meie lennukitele paigaldatud juhuslikult ning mitte ka lennukite
kaunistamiseks, vaid selleks, et ka neid lennukeid kasutada vaenlasele päevaste pommilöökide andmiseks,
tema elavjõu ja tehnika hävitamiseks...
KÄSIN:
1.Lennukeid LaGG-3, I-153, I-16 ning vägedesse saabuvaid pommihoidjatega JAK-1 ning JAK-7 kasutada
tingimata pommitusülesannete lahendamiseks päeval lahinguväljal ja tagalas sügavusega 20–30 km
eesliinist
2. Lahingulendude eest preemiate väljaandmisel lugeda kaht pommidega sooritatud lahingulendu kolme
tavalise lennuna.”
Näitlikuks illustratsiooniks hävitajate töö ja jahi vaheliseks suhteks on pöördumatute kaotuste struktuur
nõukogude hävituslennuväes. Jättes kõrvale 41. ja 45. aasta kui ebatüüpilised, saame järgmise pildi:
- 1942. aastal kaotati 7000 masinat, neist lahingulised kaotused olid 4,4 tuhat ehk 63 protsenti.
- 1943. aastal kaotati 11 700 masinat, neist lahingulised kaotused 5,6 tuhat ehk 48 protsenti.
Siinkohal tuleb arvestada seda, et kaotused õhulahingutes moodustavad ainult väikese osa kaotustest.
Konkreetselt 44. aasta “uuetüübiliste” hävitajate kaotuste struktuur (st arvestamata tuhandeid pidevalt maha
kantavaid vanematüübilisi relvastusest välja minevaid hävitajaid) nägi välja selline:
- 876 lennukit alla tulistatud õhulahingutes, õhutõrjesuurtükkide poolt või hävitatud maapinnal
- 1979 lennukit kaotatud avariides ja katastroofides
- 2556 lennukit jäid lahinguülesandelt tagasi tulemata (ilma põhjust näitamata)
- 2619 lennukit kanti maha kulumise tõttu
Nagu näha oli peamiseks lennukite kaotamise põhjuseks kõige tavalisem kulumine, eelkõige motoressursi
ammendumine. Millised ilusad numbrid ka ei seisaks tehniliste andmete tabelites, lahingutingimustes
forsseeritud režiimil kasutades ei kestnud ükski mootor (kaasa arvatud “Allisonid”, mis seisid “kobradel”
ning “Kittyhawkidel”) üle 50-100 lennutunni. Teiseks põhjuseks lennukite kaotusel oli avariilisus. See ei
puuduta ainult hävitajaid, vaid lennuväge üldiselt. Avariilisus kasvas vältimatult ja mitmekordselt sõjaaja
tingimustes, kus lennata tuli erinevalt rahuajast igasugustes meteotingimustes, kiirustades ja ebakvaliteetselt teostatud lennueelse ettevalmistusega, startides ja maandudes poolpurustatud lennuväljadelt
Milliseid järeldusi siis saab teha ülaltoodud juba esmapilgul mõistetavatest teesidest. Esiteks, kogu
nõukogudeaja kehtinud lähenemine, mille kohaselt suur osa nõukogude hävitajatest kuulutati olematuks
ainult selle pärast, et nad olid “vananenud”, on absurdne. Isegi juhul, kui nende TTA-d oleksid olnud saksa
hävitajate omadest tunduvalt nõrgemad (kas see tegelikult ka nii oli, vaatleme pisut allpool) ei tähenda see,
et nende võimalused täita hävituslennuväele antud ülesandeid oleks olnud võrdsed nullile. Mitte midagi
sellist. Pommitajate saatmine, maapealsete märkide ründamine, luuretegevus, vaenlase suurtükiväe
korrekteerimislennukite segamine ei nõudnud hävitajatelt üldsegi mitte rekordkiirusi. Enamgi veel, kõiki
neid operatsioone teostati kiirusel, mis olid jõukohased ka kõige aeglasematele masinatele nagu näiteks
“Tšaika” I-153.
Teiseks, mitte nii väga silmatorkavaks järelduseks on, et Teise Maailmasõja algetapil ei saanud mitte
mingisugune, ka kõige kõrgem kvaliteet tavalise kvantiteedi vastu. Ka kõige uuem, kaasaegseim hävitaja,
mille kabiinis istub superäss, suudab sooritada päevas 2-3 lahingulendu (mis silmas pidades mitte üksikuid
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tipp-päevi, vaid päevast-päeva toimuvat lahingutegevust on inimese füüsiliste võimete piir) ning
kindlustada maavägede katmist kolmel-neljal tunnil.
Kogu ülejäänud aja (aga Venemaal kestab päevavalgus suvel 16 ja rohkemgi tundi) võivad aga ka kõige
vananenumad pommitajad jõuda sihtmärkide kohale ning pommitada segamatult nagu õppepolügoonil.
Samal ajal võivad viis keskmise ettevalmistusega lendurit vägagi keskmiste TTA-ga lennukitel tagada
pideva patrullimise õhus koidikust loojanguni ning vähemalt tunduval määral alandada vaenlase
pommitajate tegevuse täpsust ja efektiivsust.
Kahjuks ei suuda autor tuua siinkohal mingeidki täpseid andmeid, mis kirjeldaksid “täpsuse ja
efektiivsuse alanemist” pommitaja piloodil, keda ründab “vananenud” I-153, puistates pommitaja kabiini
üle 120-ne 7,62-mm kuuliga sekundis. Jääb üle ainult toetuda tervele mõistusele ning tuletada meelde
"palgi paradoksi", mille järgi mööda maas lamavat palki on suuteline kõndima enamus, ent kui see palk
üheksanda korruse kõrguseni tõsta, siis ei suuda pea keegi seda ületada hoolimata sellest, et palgi jämedus
pole millimeetritki vähenenud.
Seesama reegel (põhimõttelisest võimatusest Teise Maailmasõja algul asendada kvantiteeti kvaliteediga)
kehtib ka teise hävituslennuväe põhiülesande kohta, nimelt pommitajate saatmise kohta. Kujutame ette
situatsiooni, mil viis vaenlase keskpärast hävitajat ründab pommitajate gruppi, mida katab üksainus
superlennuk ühe superässaga kabiinis, kes on vabalt suuteline toime tulema iga piloodiga neist viiest. Kuna
aga õhulahing (mida raamatutes nimetatakse välkkiireteks või silmapilkseteks) areneb nii ajas kui ka
kauguses ning parimatel tolleaegsetel hävitajatel kulus täisviraaži sooritamiseks 20 sekundit aega ja 500
meetrit ruumi, siis selle 20 sekundi jooksul jõudis tagasihoidliku kursikiirusega 360 km/h lendav
pommitaja eemalduda õhulahingu kohast ligi 2 kilomeetri kaugusele (peatuda õhus ja oodata, kuni
hävitajad omavahel jagelevad, on võimatu). Veel paar viraaži ning kaitstavad pommitajad sulavad
suitsukarva taevasse ning muutuvad kergeks saagiks teistele hävitajatele. Nii jääb täitmata lahinguülesanne
pommitajate kaitsmise osas ning suure tõenäosusega ei saa ka pommitajad oma lahinguülesannet täita.
Ning see, et sealjuures suureneb superässa isiklik skoor veel paari punkti võrra, on tähtis ainult “lenda ja
tulista” mängudes. Ja sedagi sellistes mängudes, milles laskemoona kogus pole piiratud. Reaalsuses oli 41.
aasta jaoks uusima Me-109 F lahingukomplektiga võimalik vahetpidamata tulistada 50 sekundit
kuulipildujatest ning 11 sekundit kahuritest. Ning kuigi saksa jahilendurite memuaaridest on võimalik leida
jahimehejutte nii viie kui ka kümne allatulistatud lennuki kohta ühel väljalennul, siis elu ja surma kohta
sõjataevas on sellel ainult väga kaudne suhe.
Loodetavasti on tähelepanelik lugeja juba pööranud tähelepanu väljendile “Teise Maailmasõja algetapil”.
Teaduslik-tehniline progress teeb piiri kvantiteedi ja kvaliteedi vahel vägagi tinglikuks ja hapraks.
Kaasaegse hävitaja tulejuhtimissüsteem lubab näiteks üheaegselt avastada ja saata kümmet vaenlase
lennukit ning suunata märgile 4–6 õhk-õhk tüüpi raketti. Teisest küljest võib seesama teaduslik–tehniline
progress, kuid sedapuhku elektroonilise segamise vallas muuta ülalkirjeldatud imelennuki kasutuks
mänguasjaks. Kuid neljakümnendatel, mil kõik õhulahingus tehti nii otseses kui ka ülekantud mõttes
“käsitsi” ning kõikide lahingulennukite parameetrid lähenesid kolbmootoritega hävitajate võimaluste
piirile, oli mõningase võimaliku kvalitatiivse üleolekuga võimatu korvata suurt kvantitatiivset allajäämist.
Muide, ei tasu unusteda ka seda, et ka seesama “kogus” on väga keerukas kategooria. Väga ja väga suurel
määral määratakse see õhujõudude kasutamise taktikaga. Võib omada meeletut kogust lennukeid
lennuväljadel ning sealjuures jääda pidevalt alla vaenlase lennukite arvulisusele õhulahingutes. Lahendame
selle paradoksi hävituslennuväe maapealsete vägede katmise näitel.
Sõjaaastatel viidi maapealsete vägede katmist põhiliselt läbi õhus patrulleerimise teel. Nagu kirjutab
G.V.Zimin “... moodustasid patrull-lennud üle 90 % kõigist väljalendudest, mis sooritati maavägede
katmiseks...”. Samal ajal ”... sooritati lennuväljal valmisolekus olevate hävitajate poolt ründamiseks kogu
sõja vältel 21 064 väljalendu, mis on 4 % kõikidest katteks sooritatud väljalendudest”.
Teostada maavägede katet lennuväljadel valmisolekus olevate hävitajate abil, säästes sealjuures kütust,
motoressurssi ning lendavkoosseisu närve oli tehniliselt täiesti võimalik. Eksisteerisid raadiolokaatorid, mis
suutsid vaenlase tihedaid lennukigruppe avastada 100–150 km kauguselt, oli raadioside ning lõpuks ei
võtnud “valmisolekus Nr. 1” olevate hävitajate õhkutõusminegi mitmeid minuteid. Sel viisil oligi üles
ehitatud eriti tähtsate objektide õhukaitse. Nimelt nii, tänu varajaste radarhoiatussüsteemide massilisele ja
pidevale rakendamisele suutsid inglased (omades küllaltki väikesearvulist hävituslennuväge) seista vastu ja
võita grandiooset “õhulahingut Britannia pärast”. Organiseerida midagi sarnast pidevalt liikuval tuhandekilomeetrisel saksa-nõukogude rindel, kus hommikust õhtuni pidevalt ilmuvad ja kaovad tuhanded
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lennukid, oli ilmselt suht võimatu. Sellistes tingimustes sõltus väga palju mitte formaalsest lennukite
arvust, vaid ka hävituslennuväe baseerumise skeemist. Toome siinkohal näiteks veel ühe Stalini käskkirja.
Käskkiri Nr. 0171 4. märts 1942.a
“...viimase paari kuu jooksul ilmuvad meie hävitajad, mis on lennanud välja vägede katteks, lahinguvälja
kohale kõigest 10–15 minutiks. Selle asemel, et avada sellise korralageduse tagamaid, on rinnete ja
õhujõudude juhtkond asunud kaebama nagu oleks meie hävitajatel liiga väike tegevusraadius, mille tõttu
hävitajad ei suuda katta pealetungivaid vägesid.
Millised on siis tegelikud põhjused, mille pärast meie hävitajad suudavad nii lühikest aega viibida
lahinguväljal?
Üheks peamiseks põhjuseks on see, et meie hävituslennuvägi paikneb lennuväljadel, mis on rindejoonest
100 ja enama kilomeetri kaugusel, näiteks Volhovi ja Looderinde, millega kunstlikult vähendatakse
hävitajate lahinguvälja kohal viibimise aega.
Teiseks põhjuseks on see, et paljud lendurid, omamata selleks vähimatki põhjust, lendavad kogu trassil
maksimaalkiirusele lähedastel kiirustel, mis samuti vähendab lennukaugust ning lennuki õhus viibimise
aega.
Eespool toodud põhjused lükkavad ümber kogu loba nagu omaks meie hävitajad ebapiisavat lennukaugust.
Selline loba toob ainult kahju. Kinnitada, et meie lennukitel on väike lennukaugus ning lennukestvus,
võivad ainult meie lennukeid ja lennundustehnikat mittetundvad inimesed:
KÄSIN:
1.Asuda viivitamatult rajama ja varustama lennuvälju eesliinist kaugusel 20–30 km ning mitte mingil juhul
kaugemal kui 50 km eesliinist ning kuni 20. märtsini kogu rinnete ja armeede hävituslennuvägi nendele
lennuväljadele ümber paigutada.
2.Keelata lenduritel vajaduseta lennata maksimaalkiirusele lähedastel kiirustel ning 15. märtsiks 1942
saavutada, et vägede katteks välja lennanud hävitajad asuksid vägede kohal õhus: JAK-1 vähemalt 1 tund
ja 45 minutit, viie paagiga LaGG-3 vähemalt 1 tund ja 15 minutit ning kolme paagiga LaGG-3 vähemalt 45
minutit...”
Väärib märkimist, et tegu ei olnud kaugeltki esimese käskkirjaga, mis nõudis hävitajate ümberbaseerumist rindelähedastele lennuväljadele. Juba 8. augustil 1941 andis Läänerinde õhujõudude juhataja
polkovnik N.F. Naumenko alluvatele korralduse selle kohta, et:
“...Õhujõudude lennukid tegutsevad oma baaslennuväljadelt, mis asuvad 80-100 km eesliinist, mis
märgatavalt pikendab aega ülesande kättesaamise ja sihtmärgi ründamise vahel, vähendab lennuväe, eriti
hävitajate, tegevusraadiust, kellel lahinguvälja kohal oleku aeg väheneb 15–20 minutini. Selline väike
ajalõik ei võimalda katta ei maavägesid, ei pommitajaid ega luurelennukeid...Alates 28.07.1941 vastavalt
minu käskkirjale olid 47. segalennuväe diviis, 43. hävituslennuväe diviis ning Zotov koostööks vägedega
viidud üle lahingutegevuse läbiviimiseks lennuväljadele, mis asusid 30-40 kilomeetri kaugusel eesliinist
(mis on ikkagi liiga kaugel) ...Tuleb märkida, et vastane koostöös oma maavägedega teostab lende vahetult
eesliini ligiduses asuvatelt lennuväljadelt...”
Jah,vaenlane tõepoolest ei suutnud veel lugeda tänapäevaste vene ajaloolaste raamatuid, kus halisetakse,
et maksimaalselt rindejoonele lähendatud lennuvägi on hukkumisele määratud ning tõi oma lennuväljad
maksimaalselt rindejoonele ligi. Nii oli saksa suurim hävitajate eskaader JG-51, mida tollal käsutas üks
Saksamaa parimatest ässadest W.Mölders, alustamas lahingutegevust Sedlitzi ja Starovesi lennuväljadelt,
mis asusid 30–40 km kaugusel riigipiirist. Nende naabruses, Bjalo-Podlaskas, 30 km kaugusel piirist,
paiknes pikeerivate pommitajate eskadrill StG-77. Juba 24. juuni hommikul paiknesid Möldersi hävitajad
ümber Terespoli lennuväljale, mis asus Bresti lähistel. 30.juunil, kattes Berezina ja Dnepri ületuskohti,
startisid saksa hävitajad juba Bobruiskist. Kolmandal juulil alustas üks JG-51 eskadrill ümberbaseerumist
Bõhhovi linna lähistele Dnepri äärde paarisaja meetri kaugusele rindejoonest (kuivõrd 41. aastal
Valgevenes selline joon eksisteeris). Kolmekordne Nõukogude Liidu kangelane I.N.Kožedub kirjutab
meenutades oma lahinguid Kurski kaarel: “...Vaenlase aerodroomid olid nii lähedal rindejoonele, et
lennates lahinguvälja kohal nägime tolmupilvi, mida tõstsid üles vaenlase startivad lennukid...”
Allakriipsutades hävituslennuväe poolt täidetavate ülesannete mitmekesisust (maavägede katmine,
pommitajate ning ründelennukite kaitse, luure, maa- ning meremärkide ründamine), ei tohiks me kalduda
teise äärmusesse ning unustada esmajärgulise tähtsusega ülesannet -vaenlase lennukite hävitamist. Rangelt
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võttes on just õhus ülevõimu saavutamine peamiseks teeks nii maavägede katmiseks kui ka oma
ründelennuväe kaitsmiseks. Omakorda on vaenlase lennukite õhus hävitamine samaaegselt vaenuliku
lennuväe baseerumislennuväljade hävitamise ning pommitajate löökidega sügaval tagalas asuvate infrastruktuuri objektide pihta peamiseks abinõuks õhus ülevõimu saavutamiseks. Vaenlase lennukite õhus
hävitamine (õhulahing) võib toimuda nii muude eelpool näidatud ülesannete täitmise käigus kui ka omaette
sihikindla tegevuse tulemusena nii “varitsusest” kui ka “vaba jahti” kasutades.
Seoses sellega tsiteerime veel üht lõiku G.V.Zimini ulatuslikust monograafiast :
“...Vaenlase lennukite ründamist “varitsusest” kasutati peamiselt ründamaks vaenlase luurajaid ning
suurtükitule korrekteerijaid. Varitsusse eraldati väike kogus lennukeid (kas paar või lüli), mis asetsesid
eesliini vahetus läheduses (8–15 km eesliinist) ning lendasid välja rünnakule visuaalselt. Vaenlase
luurajate varitsusest ründamine sai eriti laialdaseks 43. aasta kevad-suvel enne lahinguid Kurski kaarel.
Kasutades sellist tegusemisskeemi tulistasid ainuüksi 27. HLP lendurid 10. maist kuni 5. juunini alla 23
fašistlikku luurajat...”
“...Vaba jahti peeti paarides või üksikult vaenlase poolt hõivatud territooriumi kohal. Seda meetodit
kasutati võitluseks väikeste lennukigruppidega, eriti nende stardi, kogunemise ning lahingukorda
rivistumise ajal… Punaarmee õhujõudude ülemjuhataja direktiiv 14. septembrist 1942. aastast nõudis:
“...”Jahi-hävitajate” grupid tuleb luua iga HLD juurde, nendega tuleb läbi töötada taktika...”jahimehed"
tuleb välja valida vabatahtlike seast...”vaba jaht” eristub kõrge efektiivsusega suhteliselt väikeste jõu ja
vahendite kulu juures. “Jahimeeste” massiline tegevus demoraliseerib tuntaval määral saksa-fašistlikke
lendureid ning piirab tuntavalt nende tegevust...”
Sellest hoolimata, vaatamata nende kõrgele efektiivsusele (kui selle all silmas pidada allatulistatud
lennukite arvu), hõlmas “vaba jaht” (nagu eelpool märgitud) üldisest väljalendude arvust vaid 2,7 protsenti.
Autori arvates on see näitaja positiivse poole pealt, näidates, et nõukogude hävituslennuväge kasutati
õigesti. “Õigesti” tähendab määrustikukohaselt, kindlustamaks kõikide väeliikide edu. Sellele vastukaaluks lubas Luftwaffe (suures osas tänu saksa lennuväe eesotsas seisvale Göringule, kes oli kolmanda
riigi üks juhtfiguure ja kuulutati 1939-l aastal ametlikult Hitleri järeltulijaks) endale alatihti “kardinali
kaardiväe" rolli, kelle jaoks kõigile kohustuslik määrustik ei kehtinud.
Selgitame eespool toodud väidet ühe iseloomuliku näitega. Nõukogude 43. aastast pärit “Õhulahingu
pidamise juhend” nõudis täiesti ühemõtteliselt “...välja selgitada vaenlase grupi komandör ning püüda
esmajoones seda hävitada...” Selline prioriteetide järjstamine on äärmiselt arusaadav. Komandörist sõltub
kogu vaenlaste lennukigrupi eesmärgikindlus ja tegevuse ladusus, teda hävitades on võimalik takistada
terve grupi ülesannete täitmist. See oli eriti tähtis pommitajate grupiga võideldes, kes ilma juhtlennukita
olid sageli võimetud sihtmärki leidma ning pommilööki andma. Ning lõpuks oli komandöriks sageli kõige
kogenum ja oskuslikum lendur ning teda alla tulistades oli võimalik tekitada tuntavat kahju. Kuid vaenlane
mõistab seda kõike suurepäraselt ning püüab komandöri igati kaitsta. Sel kombel, täites “Juhendi” nõudeid,
sidusid nõukogude lendurid end lahinguga, milles teenida uut tähekest kerele oli vähetõenäoline, lennuki ja
sellega koos ka elu kaotamine aga märksa tõenäolisem.
Sellessamas juhendis kirjeldati saksa hävitajate taktikat järgnevalt: “...vangisattunud saksa lendurite
korduvatel kinnitustel on õhulahingu taktika üles ehitatud üksikute lennukite ründamisele. Selleks viiakse
esimene rünnak ja sellele järgnev õhulahing läbi eesmärgiga purustada meie lahingurivi või eraldada
üksikud lennukid, et siis nende pihta koondada oma pardarelvade tuli”.
Tuntud saksa hävituslenduri E.Hartmanni kirjanduslikus biograafias pajatab see “heledapäine rüütel”
ilma mingi häbita oma õhulahingu pidamise maneeridest (huvitav, miks ta oleks pidanud häbi tundma,
täpselt samasugust stiili harrastas ka Pokrõškin. Tõlkija märkus)
“...Hinnake, kas teie vastaseks on mahajäänud või kogenematu piloot. Sellise piloodi võib õhus alati ära
tunda. Tunduvalt kasulikum on alla tulistada üks lennuk, kui siduda end kasutusse 20-minutilisse
“karuselli” midagi saavutamata.”
Võiks ju mitte pöörata suurt tähelepanu ühe, olgugi kõige edukama vaenlase hävituslenduri memuaaridele,
kui mitte suur hulk sõja läbinud lendurite mälestusi ei kinnitaks, et saksa lendurid jahtisid süstemaatiliselt
uustulnukaid, kes olid grupist maha jäänud või lahingus viga saanud lennukeid. Standartseks võib lugeda
situatsiooni, mil saksa hävitajad jälgisid kõrvalt “Illide” rünnakut jalaväe positsioonidele ning ootasid
kannatlikult, mil õhutõrjetulest vigastatud ründelennuk püüdis väljuda lahingust, et see siis alla tulistada.
Jah, muidugi oli see “kasulik” üksikute lendurite isiklike võitude arvu järsuks kasvuks (Hartmanil endal oli,
nagu teada, 352 õhuvõitu), kuid hävituslennuväe põhiülesannete täitmisega oli see vastuolus.
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Peatükk 8

Võimalikkuse piirid
Eelnevas peatükis arendasime pikalt ja pidevalt mõtet, et omaette võetuna pole rinde hävituslennuväe
peamiseks ega kaugeltki ainsaks ülesandeks vaenlase lennukite hävitamine. Selles peatükis keskendame
kogu tähelepanu sellele, kuidas toimub õhulahing, milline on tema efektiivsus arvulises mõõtmes, kuidas
efektiivsus sõltub taktikast ning lahinguvõtetest, lenduri individuaalsetest omadustest, lennuki TTA-st.
Vaatenurga muutus peaks olema arusaadav, kogu see lennundus-tehniline “kirjaoskamatuse likvideerimise
kursus” on siin ainult selleks, et lugeja hakkaks mõistma peamist meie raamatus. Peamine aga on see: kuhu,
kuidas ja miks kadus nõukogude lennuvägi neljakümne esimese aasta suvel? Või vähemalt lennuväe see
osa, mis polud hävitatud 22. juuni hommikul löögiga “rahulikult magavatel lennuväljadel”.
Võib-olla tulistasid saksa superässad paari esimese sõjakuu jooksul alla kõik 10 000 “lootusetult
vananenud” nõukogude lennukit? Nimelt sellega seoses ongi vaja välja selgitada, millised on hävituslenduri
arvuliste võimete piirid, millised polgu ja millised terve lennuväediviisi võimalused.
Alustame parematest. Parimatest. Kaksteist kõige väljapaistvamat nõukogude hävituslendurit. Aleljuhin,
Vorožeikin, Glinka, Gulajev, Jevstignejev, Klubov, Kožedub, Koldunov, Retškalov, Skomorohov,
Pokrõškin, Šestakov, kokku kaksteist kahe- ja kolmekordset Nõukogude Liidu kangelast. Lendurid “Jumala
armust”, kelle maksimaalse lahingulise efektiivsuse tõstmiseks töötasid terved allüksused.
Selle suurepärase tosina lahingunäitajad on järgmised:
-sooritatud 5359 lahingulendu
-peetud 1499 õhulahingut
-isiklikult ja grupis alla tulistatud 669 vaenlase lennukit
Tehes selle informatsiooni laiale publikule lihtsamalt mõistetavaks, võime öelda, et kaheksast
väljalennust kahel toimuvad õhulahingud, milles ühes tulistatakse alla lennuk. Kordame veelkord, et
tegu on parimatest parimatega, kuid isegi nende puhul on seitse lendu kaheksast tulutud.
Meie liitlastel on näitajad veelgi madalamad. Suurbritannia ja USA õhujõududes tulistasid ainult 19
pilooti alla kolmkümmend ja rohkem lennukit, kusjuures sinna hulka arvestatakse ka grupivõidud ning
võidud Kaug-Idas. Aga nõukogude õhujõududes oli selliseid lendureid üheksakümmend üks (kusjuures
veel mitte ühelegi ajaloolasele pole tulnud pähe nimetada hävitajat “Spitfire”, “Tempest” või “Mustang”
lootusetult vananenud lennukiks, mis ei kannata välja mingit võrdlust hävitajatega “JAK”). Tõsi küll,
Kuninglike Õhujõudude parimal ässal, Lõuna–Aafrika juurtega Marmaduke Pattlel ei õnnestunudki sõdida
nendel suurepärastel lennukitel, oma 50 õhuvõitu üheksa kuu jooksul saavutas ta lennates tõepoolest
vananenud kahepinnalisel lennukil “Gladiator” ning seejärel “Hurricanel”. Resultatiivsuselt teine inglane
D.Johnson sooritas 515 lahingulendu ning tulistas alla 41 saksa lennukit. S.t. ühe vaenlase allatulistamiseks oli vaja 13 lahingulendu.
Saksa ässade avaldatud andmed näevad välja täiesti fenomenaalsed. Kümme Luftwaffe parimat pilooti
tulistasid alla 2553 vaenlase lennukit. Neist kahe parima, Hartmanni ja Barkhorni, saavutused ületasid
kolmesaja lennuki piiri, vastavalt siis 352 ja 301 lennukit. 231 saksa pilooti tulistas alla kuuskümmend ja
rohkem lennukit, nõukogude õhujõududes oli selliseid vaid kolm - Kožedub, Pokrõškin ja Retškalov,
liitlaste õhujõududes mitte ainustki. Kui nüüd valida välja Luftwaffe kümme parimat pilooti, kelle kohta on
teada nii võitude kui ka lahingulendude arv, saame järgmised arvud. Igaüks tulistas alla keskmiselt 250
vaenlase lennukit keskmiselt 860 lahingulennuga. Teiste sõnadega, seitsme väljalennu peale tuleb kaks
õhuvõitu. Tuletame meelde, et nõukogude ässadel oli see number üks kaheksale.
Loomulikult on selline määratu resultatiivsuse vahe Luftwaffe pilootide soorituses võrreldes teistega
ammugi tuliste sõnalahingute tallermaaks. Nende arvude usaldusväärsusest (või mitteusaldusväärsuse
astmest) on kirjutatud sadu artikleid ja raamatuid. Nii on näiteks mitmeid kordi avaldatud arvamust, et
Idarindel (aga just seal kogusidki saksa hävituslendurid oma fantastilised skoorid) polnud võitude
ülemärkimine mitte ainult karistatav, vaid otse vastupidi - kiiduväärne. Selle arvamuse kinnituseks tuuakse
ka küllaltki usaldusväärseid argumente, psühholoogilistest (alates 43. aastast läksid sakslaste asjad rinnetel
järjest nigelamalt, nii tuligi pidevalt taganevate vägede võitlusmoraali tõstmiseks pajatada jahimehejutte
olematutest õhuvõitudest) kuni sügavalt praktilisteni (Wehrmacht taganes pidevalt, väidetavalt
allatulistatud ründelennukid ja neid katvad hävitajad kukkusid – või ei kukkunud - nõukogude
territooriumile, kindlaid tõendeid maavägede ettekannete näol Luftwaffe juhtkonnal polnud ega saanudki
olla). Märgitakse ka väga huvitavaid detaile. Näiteks JG-52 eskadrilli lahingutegevuse žurnaalis on 202-st
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Hartmani poolt alla tulistatud lennukist märgitud lennuki tüüp ainult üheteistkümnel, mis sakslaste
korraarmastust silmas pidades on imelik, liiatigi peaks lenduräss, tulistades vaenlase lennuki pihta
mõnesajalt (aga sageli ka mõnekümnelt) meetrilt, selle tüübi ära tundma.
Kriitika peab olema õiglane. Ka läänes kasvasid saksa hävituslendurite skoorid. Küll palju aeglasemalt,
aga ka seal olid need suured, võrreldamatult suuremad kui nende vastastel. Niisiis, 12 saksa jahilendurit,
kes saavutasid suurema osa oma võitudest sõdides Läänerindel inglise-ameerika pilootidega, sooritasid
kokkuvõttes 5944 lahingulendu ning saavutasid 1486 õhuvõitu, keskmiselt 124 võitu igaüks. Mis annab
kaks õhuvõitu kaheksa lahingulennu kohta - vaid veidi vähem, kui nende Idarindel sõdinud kolleegidel...
Teeme esimesed kokkuvõtted. Loomulikult on kõik ülaltoodud arvud väga väikese usaldusväärsusega...
Täpset võitude arvu, mis parimate lendurässade poolt saavutati, ei õnnestu enam kunagi teada saada.
Olemasolevad arvud on kahtlemata liialdustega. Parimate võitlejate saavutuste propaganda on sõjaväe
propaganda lahutamatu osa, kus tõde ei pruugi prevalveerida. Seetõttu võivad lahingulise efektiivsuse
näitajad, mis justkui oleks parimate lendur-ässade poolt saavutatud, demonstreerida meile vaid
“võimalikuse piiri”, mida ületada on võimatu. See tähendab, et lookesed lasteraamatutest stiilis “startis,
tulistas alla, maandus, veelkord startis, tulistas alla paari” ei oma reaalse õhusõjaga mingit sidet. Isegi
parimatel tuleb ühe allatulistatud vastase kohta 4-8 või rohkemgi lahingulendu. Või teiste sõnadega absoluutne enamus väljalendudest (aga seitse on kaheksast 87,5 protsenti) ei toonud mingit edu
allatulistatud lennukite näol ja seda parimatel lenduritel, kes väljaspool igasugust kahtlust otsisid ise
kohtumist vaenlasega, otsisid lahingut ja omasid suurt kogemust selle võitmiseks.
Üheks saksa ässade ebatavaliselt kõrge (võrreldes liitlastega) efektiivsuse koostisosaks oli see, et neil
lihtsalt oli, keda alla tulistada. Hiljemalt 1942. aastast võitlesid Luftwaffe piloodid kõikidel rinnetel
arvulises ülekaalus oleva vastasega. See järeldus kehtib eriti Idarinde kohta, kus Wehrmachti vastu tegutses
tohutu nõukogude ründelennuvägi, mis oli üles ehitatud põhimõttel “arvuliselt suurem, hinnalt odavam”.
Sõja-aastatel lasti ainuüksi “Ille” välja ligi 36000 ning nad ei seisnud mitte tagalas laoplatsidel. Saksa
hävitajate koguarv ei ületanud viimastel sõja-aastatel 450–500 lennukit. Sihtmärkide puudust neile ei
olnud, kusjuures nende sihtmärkide juhise taga istusid pahatihti kuuekuulise “kiirettevalmistusega"
piloodid.
Ning ka Läänerindel ei olnud Luftwaffe pilootidel probleeme sihtmärkide küllusega. Kui 43. aasta
kevadel läksid liitlased üle Saksamaa massilisele pommitamisele, jälgisid nad kõrvalekaldumatult kõigi
aegade ja rahvaste peamist operatiivplaneerimise reeglit – õigel ajal õiges kohas jõudude kontsentreerimist.
Ühes laines osales tuhat ja rohkem pommitajat mitmesaja hävitaja saatel. Ning kui suur osa noortest
Luftwaffe lenduritest hukkus juba esimestel lendudel kümne kuni kahekümnekordse ülekaalu tõttu, siis
vähesed ässad oma tohutu kogemuse ning ebatavalise meisterlikusega suurendasid pidevalt oma arvet.
Lääneliitlastel olid asjad täpselt vastupidi. Saksa pommitajad sõja teisel poolel eriti Briti saari ei külastanud. Kui 6. juunil algas operatsioon “Overlord”, toetas liitlasvägede dessanti Normandias tohutu lennuväegrupeering, kindlustades ligi kuuekordse ülekaalu. Kujunes täiesti absurdne olukord. Vaatamata
täielikule ülevõimule õhus, vaatamata lennukite kaotuste suhtele 7 : 1, sooritasid liitlaste lennukid ühe alla
tulistatud lennuki kohta 58 lahinglendu (tegelikult veelgi rohkem, sest osa 3,5 tuhandest saksa lennukist,
mis hävitati kolme kuu jooksul peale “D-päeva”, tulistati alla õhutõrjesuurtükkide poolt, aga osa pommitati
puruks lennuväljadel). Kolm tuhat inglise ja ameerika hävitajat, mis täitsid Põhja-Prantsusmaa taevast, ei
suutnud endale rünnakuobjekte leida. Mis puutub hävitajaid, mis saatsid “lendavaid kindlusi”, siis olid need
seotud oma “hoolealuste” külge, piiratud manöövris ning ei saanud kasvatada isiklike võitude arvet
ootamatult väljailmuvate vaenulike hävitajate arvelt.
Lõpetades arutlust Luftwaffe jahilendurite erakordselt kõrge resultatiivsuse üle, tuleb pöörata tähelepanu
ka sellele, et nad ka lendasid erakordselt palju. Hartmanni arvel on 1425 lahingulendu, Barkhornil 1104.
Kolmkümmend saksa lendurit sooritasid sõja ajal igaüks seitsesada ja rohkem väljalendu. Liitlaste
hävituslennuväes ei olnud sellist väljalendude arvu kellelgi ning ainult viis nõukogude lendurit (AhmetHan Sultan, A.Aleljuhhin, A.Pokrõškin, N. Skomorohhov ja L.Šestakov) omasid igaüks kuussada või
rohkem lahingulendu.
Veel üks tähtis järeldus seisneb selles, et resultatiivsus on vähemasti parimate lendurite puhul väga
nõrgalt seotud lennukitega, millel lendavad nad ise ja ka nende vastased. Võib kägisemiseni vaielda, mis
siis oli kõvem - kas “Messer” või “Spit”. Seda vaidlust kuulata soovijad võivad siseneda mõnda
rohkearvulisse lennundusteemalisse foorumisse. Kuid ei saa kahelda selles, et kui ka mõningane erinevus
lennukite TTA-s esines, ei olnud see siiski 5–10 kordne. Järelikult pole vahe lennukites põhjuseks, miks
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parimad saksa ässad tulistasid alla inglasi sadade kaupa ja parimad inglise ässad sakslasi alla kümnete
kaupa.
Sama ilmekas on ka näide “sisemise” (ühe riigi õhujõudude) lennukite konkurentsi kohta. Inglise
“Hurricane” jäi TTA põhjal kahtlemata legendaarsele “Spitfirele” alla. Tehnilistesse üksikasjadesse
süvenemata (see ootab meid eespool) märgime vaid üht lihtsat ja ümberlükkamatut fakti - “Spitfire”, mida
pidevalt moderniseeriti, seisis relvastuses sõja lõpuni, samal ajal kui “Hurricane” oli juba 42. aasta alguseks
kõikjalt hävituslennuväe eskadrillide relvastusest maha võetud ning leidis edaspidi kasutamist kui
ründelennuk ja kergpommitaja. Kas väljendus vahe TTA-s ka lennukite resultatiivsuses? Üheksateistkümnest Kuninglike Õhujõudude ässast, kes tulistasid “õhulahingus Britannia pärast” alla kümme või
enam saksa lennukit, lendas 9 “Hurricanel” ning 9 “Spitfirel”. Üks lenduritest, Bob Dow jõudis lennata
mõlemal. Viieteistkümnest eskadrillist, mis saavutasid 30 ja enam võitu, olid kaheksa relvastatud “Spitfire”
tüüpi hävitajatega ning seitse “Hurricane”-ga. Ning lõpuks, üldvõitudega oli esikohal “Hurricane” 638
õhuvõitu vs 511 “Spitfire” kontol. Nagu näha, oli meisterlikule ja osavale lendurile nii see kui ka teine
lennukitüüp piisavalt hea, et lennata ja võita.
Edasi lähme parimatest parimate tulemuste arutamiselt õhusõja reatööliste tulemuste juurde. Millised olid
nende saavutused? Kas nende isiklikud tulemused on mingilgi moel võrreldavad ässade tulemuste
loeteluga?
“Sõja kogemus annab meile võimaluse ka selliseid järeldusi teha. Igas polgus oli keskmiselt viis,
maksimaalselt seitse lendurit, kes tulistasid õhulahingutes alla tunduvalt rohkem vastaseid kui nende
polgukaaslased. Nende arvele tuli keskmiselt ligi pool polgu õhuvõitudest” (G. Zimin )
Hävituslennuväe polgu (HLP) koosseis nõukogude õhujõududes muutus kolm korda. Päris sõja algul oli
see 64 lendurit, neljakümne esimese aasta augustis, pärast esimeste sõjanädalate suuri kaotusi, vähendati
polgu koosseisu “juhtimise mugavdamiseks” kahekümne lendurini, seejärel aga neljakümne teise aasta
sügisel mindi üle kolmest eskadrillist ning 32 lendurist ja lennukist koosnevale süsteemile, mis omakorda
asendati 43. aasta suvel 40 lennukilise polgu koosseisuga, milline säilis sõja lõpuni. Sel juhul tulistasid 5-7
lendurit polgus alla sama palju lennukeid kui ülejäänud 25-35 lendurit.
Illustratsiooniks ülaltoodule tasub tuua ühe kõige kuulsama HLP lahingustatistika numbrid. Juttu tuleb
nõukogude õhujõudude koosseisus sõdinud vabatahtlike prantsuse lenduritega komplekteeritud HLP
“Normandia” (polku peeti “Vaba Prantsusmaa” relvajõudude osaks, lenduritel lubati kanda prantsuse vormi
ja ordeneid, kirjatöö käis prantsuse keeles). Kahe sõja-aasta jooksul (43. aasta kevadest kuni 45. aasta
maini) võttis lahingutegevusest osa 98 lendurit. Üle poole nendest ei tulistanud alla ühtegi lennukit, seeeest 17 lenduri peale tuli 200 õhuvõitu ehk siis 73 % kõigist õhuvõitudest, 273-st allatulistatud lennukist.
Neli parimat, kes said Nõukogude Liidu Kangelasteks, sooritasid 559 lahinglendu ja tulistasid alla 62
lennukit, mis moodustab pea neljandiku kõigist võitudest.
Pea-aegu samasugune oli vahe ka liitlaste parimate ning reapilootide tulemustes. Ameerika
lennuväeosadest, mis paiknesid Suurbritannias, organiseeriti 8. õhuarmee. Sõja-aastate keskel läbis selles
teenistuse ligi 5000 hävituslendurit. Nendest 2900 ehk 58 % ei tulistanud alla ühtegi lennukit, 261
pilooti ehk 5,2 % saavutas viis või rohkem õhuvõitu ning ainult 57 inimest ehk 1,1 % hävitas 10 või
rohkem vaenlase lennukit. Lühidalt ja selgelt - ässade hulka sattus ainult üks lendur sajast. Kaheksanda
armee näide pole küll kõige parem, sest selle väekoondise lendurid tegelesid põhiliselt raskete pommitajate
saatmisega ning sellise tegevuse juures kasvavad võidunumbrid küllaltki aeglaselt. Inglise hävitajad pidasid
aastatel 39-40 mitmekülgsemat sõda, kuid ka nende proportsioonid olid sarnased nõukogude õhujõududele:
“Igas eskadrillis õnnestus ainult kahel piloodil osutuda liidriteks ning kirjutada enda arvele ligi pooled
kogu eskadrilli võitudest“ (M.Spike). RAF- i eskadrill oli minimaalselt 12 lendurit (statuudi järgi oleks
pidanud olema rohkem). Kaks kaheteistkümnest vastab suhtele 5–7 neljakümnest nõukogude HLP-s.
Ning jällegi komistame küsimusele omavahelistest seostest (või õigemini seoste puudumisest) lennuki
TTA ja hävituslenduri resultatiivsuse osas. Nii parimad ässad kui ka need 58 %, kes ühtegi lennukit alla ei
tulistanud, lendasid absoluutselt ühesugustel lennukitel. Absoluutselt. Rahuaja tingimustes sõidavad bossid
“Mersudega”, mis isegi väljaspoolt sarnanevad vähe nende autodega, millega lihtinimesed ringi liiguvad.
Lennunduses midagi sellist ei ole. “Karistamatult” ei tohi seeriamasinale mutrikestki külge keerata,
muutmata sealjuures tsentreeringut, aerodünaamikat, vastupidavust, jäikust ja muid vähetuntud, kuid
äärmiselt olulisi näitajaid. Seetõttu mingeid spetsiaalseid eriliste mootorite või täiendava relvastusega
lennukeid ässadele keegi ei tootnud. Nad lendasid kõige tavalisematel seeriamasinatel ning need osutusid
neile piisavalt headeks, et tulistada vaenlase hävitajaid alla kümnete ja sadade kaupa...
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“Parim hävituslennuk – see on lennuk, mille kabiinis istub parim piloot”. See on tõde ajast aega ning
kehtib isegi meie päevil, raadiolokaatorite, IR andurite, ballistiliste arvutite, isesuunavate rakettide ja
muude imeasjade ajastul. Seda enam õigeks osutus see 20. sajandi neljakümnendatel aastatel. Võtmeteguriks oli kogemus, õhulahingu tegelik tundmine. Ning kui tänapäeval on seda kogemust vähesel määral
võimalik saada trenažööridel, mis imiteerivad ülekoormust, laskmist, virtuaalvastase käitumist ning muud,
siis Teise Maailmasõja aegadel otsustas kogemuse olemasolu või selle puudumine praktiliselt kõik. Kuid
selleks, et omandada see kogemus, tuli mingil moel esimestel lahingulendudel ellu jääda. Suuremal osal
noortest lenduritest see ei õnnestunud ning nad täiendasid vahetpidamata nende 58 % ridu, kellel ei
õnnestunudki saavutada ühtegi õhuvõitu. ”...üksus kaotas küllaltki lühikese aja jooksul 80 lendurit, kellest
60-l ei õnnestunudki ühtegi vene lennukit alla tulistada...” (M.Spike) Kuidas ja miks tekkis selline
statistiliselt tühine hulk lendureid (üks sajast), kes said ässadeks, pole selge. Igal juhul ei anna parimate
lendurässade biograafia uurimine sellele vastust.
Mõned (nagu näiteks A. Pokrõškin) demonstreerisid juba esimestel lendudel piloteerimismeisterlikust,
lennuintuitsiooni, täpset tulistamisoskust. Teised, vastupidi, alustasid äärmiselt nõrgalt. Nii näiteks teise
koha omanik ülemaailmses loetelus Barkhorn ei saanud esimese 119-ne lahingulennu jooksul ühtki võitu
ning teda ennast tulistati kahel korral alla. Parimale nõukogude ässale I.N. Kožedubile oleks esimene
lahingulend jäänud pea-aegu viimaseks, teda vigastasid saksa hävitajad ning kabelimatsu tahtsid anda omad
õhutõrjesuurtükid. Järgneva kolme kuu jooksul ei suutnud ta alla tulistada ühtki vaenlast. Kuidas see ka
polnud, kuid kui isiklik omapära või lihtsalt vedamine lubasid ellu jääda esimestes kokkupõrgetes ning
omandada õhulahingu kogemusi, siis edaspidi kulges protsess “positiivse tagasisidega”. Iga uue
väljalennuga kasvas meisterlikkus, võitude arv, usk oma jõusse, mis kokkuvõttes lubas ellu jääda ka
järgmisel lahinglennul, mis jällegi lisas kogemust. Protsessi tipus asusidki Luftwaffe ässad, kellel oli üle
tuhande lahingulennu ning sadu allatulistatud vastaseid.
Nüüd lähme kõige tähtsama juurde. Üksikute lendurite resultatiivsuse arutamiselt läheme üle
hävituslennuväe näitajatele “makrotasemel”- eskadrill, HLP, HLD. Kahjuks ootavad meid siin suured
võimalused ekslikeks järeldusteks, mille põhjuseks on suured liialdused vaenlase kaotuste suuruses. Kui
võitude individuaalses arvestuses olid veel mingid pidurdavad faktorid nagu inimese tagasihoidlikus,
häbitunne ja viisakus, siis rinnete ja armeede mastaabis kokkuvõtted vastaste kaotustest tehakse niivõrd
kõrgetes sfäärides, kus igasugune jutt viisakusest loetakse täiesti vastuvõtmatuks. Illustreerime öeldut paari
konkreetse näitega.
Nõukogude-Jaapani konflikti Halhin-Golil saatsid pingelised ja massilised õhulahingud. Kolmekümne
üheksanda aasta sügisel asus konflikti piirkonnas kokku ligi 850 lahingulennukit. Õhulahingute
mastaapsuse üle võib otsustada G.K. Žukovi sõnade põhjal, kes vestluses K.Simonoviga märkis, et nii
pingelisi õhulahinguid kui Halhin-Golis ei näinud ta terve Suure Isamaasõja kestel. Poolte kaotused olid
samuti suured. 10. juulil 1940.a. (s.t. pea aasta pärast sündmusi) ilmusid “Izvestijas” Punaarmee
Kindralstaabi andmed poolte kaotuste kohta. Kinnitati, et Jaapan olla kaotanud 660 lennukit, NSVL aga
143 lennukit. Jaapani agentuur “Domei Tsusin” teatas omakorda viitega Jaapani armee staabi
trükiosakonnale 1340-st lahingutes hävitatud nõukogude lennukist, millele lisandus veel 30 maapinnal
hävitatut. Sel kombel ulatusid mõlema poole kaotuste kokkuvõtted ligi kahe tuhande lennukini algselt
eksisteerinud tuhandest lennukist. Reaalsed jaapani lennukite kaotused olid kõigest 164, millest
lahingulised oli 90 masinat.
Grandioossete heitluste käigus Kurski kaarel kandsid kõik väeliigid, ka lennuvägi nende hulgas, raskeid
kaotusi. Loomulikult tundus juhtkonnale vajalik kuulutada, et vaenlane kandis veelgi raskemaid kaotusi.
Selle tulemusena rändavadki raamatust raamatusse fantastilised lood nõukogude õhujõudude edust.
Seitsmenda juuli hommikul olla Obojani suunal hävitatud esimese ründelennuväe korpuse poolt üle 200
saksa tanki ja iseliikuva suurtüki. Ning seda kõike, pange tähele, ainult 79 IL-2 lahingulennu tulemusena.
Teiste kokkuvõtete järgi olla saksa SS tankidiviis “Totenkopf” kaotanud õhulöökide tulemusena 270 ühikut
soomustehnikat (tanke, iseliikuvaid suurtükke ning soomustransportööre). Tõsi küll, üldse loetleti selles
väeüksuses Kurski lahingu eelõhtul 130 tanki. Kui eelpool mainitu oleks kasvõi 50 % tõde olnud, oleks
kuulsas Prohhorovka tankilahingus sakslaste poolel sõdinud vaid viirastustankid...
Jagub ka saksa lennuväele. “...Perioodil viiendast juulist kuni kahekümne kolmanda augustini kaotas
Luftwaffe 3700 lahingulennukit. Isegi kui pidada seda arvu mõnevõrra ülehinnatuks...” – kirjutab täiesti
tänapäevane uurija. Proovime välja selgitada, mida võiks tähndada “mõnevõrra ülehinnatud”. Saksa
sõjaväearhiivide andmeil olid pöördumatud kaotused kogu Idarindel (aga see pole mitte ainult Kurski kaar,
vaid ka tuhanded kilomeetreid pikk rinne Põhja-Kaukaasiast kuni Baltikumini) kõigil põhjustel juulis ja
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augustis vastavalt 558 ja 472 lennukit. (W. Murray”Luftwaffe strategy for Defeat.”,George Allen& Unwin,
London, 1985) Kokku seega 1030 lennukit. Ühest küljest tuleb siit maha arvata kaotused avariide läbi, mis
sõja-aja tingimustes moodustasid 20–30 % üldistest kaotustest. Teisest küljest tuleks lisada vigastatud
masinate arv, millised nõukogude hävituslendurid puhta südamega lisasid allatulistatute hulka. Nagu teada
töötas sakslaste heaks “kogu alistatud Euroopa”, kuid töötas kuidagi nigelalt. Ja ei osanud “kogu Euroopa”
vähemasti Rumeenia, Jugoslaavia ja Albaania näol üldsegi lennukeid valmistada. Ning selle tõttu ei
kippunud sakslased ribadeks lastud masinaid maha kirjutama, vaid taastasid neid viimse võimaluseni.
Saksa statistika näitab, et selliste lahingus vigastatud lennukite protsent püsib üllatava visadusega 65–70 %
juures pöördumatutest vigastustest.
Kõigi nende aritmeetiliste harjutuste tulemusena jõuame järeldusele et nõukogude õhujõudude saavutused
olid täielikus kooskõlas ajastu vaimuga kolmega korrutatud.
Summeerides saksa Luftwaffe igakuiseid kaotusi Idarindel 1943-l aastal, saame arvu 3934 kaotust, mis
on sakslaste poolt tunnistatud. Teiselt poolt väidavad nõukogude allikad saksa kaotusteks 21 tuhat lennukit,
nendest 12,6 tuhat õhulahingutes. Nojah...
Loomulikult polnud ka kõigi teiste osalenud poolte tunnistused põrmugi usaldusväärsemad. Esimesel
pealetungi päeval läänerindel 10. mail 1940. aastal teatas saksa Wehrmachti juhtkond 423-st hävitatud
vaenlase lennukist, hinnates omi kaotusi sealjuures 26 lennukiga. Tegelikult kaotasid sakslased sel päeval
304 masinat, millest 157 olid transportlennukid Ju-52. See oli saksa lennuväe must päev ja suurim ühepäevane kaotus. Prantsuse lennuvägi kaotas 20 lennukit alla tulistatuna ning veel 40 vigastatuna.
Saksa hävitajate eskaader JG-52 märkis kogu sõja aja jooksul enda arvele tagasihoidlikult 10 000
allatulistatud nõukogude lennukit. Hoolimata sellest et nõukogude arhiivide järgi ulatus kogu allatulistatud
lennukite arv 43,1 tuhande lennukini. Kui ainilt JG-52 arvele tuleb veerand kõigist hävitatud lennukitest,
siis mida tegid ülejäänud 5-6 Idarindel sõdinud hävitajate eskaadrit, mida lasid seniitväelased, mida
tulistasid alla pommitajate laskurid?
Piisavalt realistlik hinnang hävituslennuväe efektiivsusele sai toimuda alles peale 2.MS ja sellele
järgnenud “külma sõja” lõppu, mil sai võimalikuks vastandada ühe poole andmed väljalendudest teise
poole andmetega kaotustest. Näiteks sooritas tänapäevastel andmetel Prantsusmaa hävituslennuvägi 10.
maist kuni juuni lõpuni 1940 ligi 10 000 väljalenndu, tulistades nende käigus alla 684 vaenlase lennukit –
keskmiselt üks lennuk 15 lahingulennu kohta. See on erakordselt kõrge näitaja, kui arvestada, et jutt käib
mitte avaldatud, vaid vaenlase poolt kinnitatud õhuvõitudest. Märkimisväärselt pinevateks olid lahingud
Dunkerque taevas. 27. maist 2. juunini 40 sooritasid RAF- i piloodid, kaitstes Briti Ekspeditsioonikorpuse
allesjäänud vägede evakueerumist, 1764 lahingulendu. Sakslased tunnistasid igasugustel põhjustel 92
masina kaotust. Võttes mittelahinguliste kaotuste arvuks niivõrd lühikese aja jooksul 15 % üldkaotustest,
saame 23 lahingulendu ühe allatulistatud lennuki kohta. Luftwaffe hävitajad sooritasid sama aja jooksul
2000 väljalendu, mille peale inglased tunnistasid 106 lennuki kaotust. Korrates eelpool sooritatud tehet,
saame 22 väljalendu ühe lennuki allatulistamiseks.
“Õhulahingus Britannia pärast” nelja esimese nädala jooksul (5. august - 2. september) sooritasid
Luftwaffe lennukid 12450 lahingulendu ning tulistasid alla 344 inglise lennukit (36 lendu ühe õhuvõidu
kohta). Kõige pingelisemad lahingud käisid 25. augustist kuni 7. septembrini. Saksa hävitajad sooritasid
sel ajavahemikul 8750 väljalendu ning saavutasid 285 õhuvõitu (31 lendu ühe võidu kohta).
19.augustil 1942. aastal sooritas inglise lennuvägi massiivse rünnaku Dieppe sadamalinnale. Faktiliselt
oli tegu täismõõdus eksperimendiga, mille käigus liitlaste ülemjuhatus soovis praktikas veenduda
õhuruumis ülemvõimu kehtestamise võimalikkuses tulevase maavägede dessandi tingimustes Normandias.
Operatsioonist võttis osa 59 hävitajate eskadrilli, mis sooritasid 2050 lendu. Pingeliste lahingute käigus
tulistati alla 48 saksa lennukit, mis teeb resultatiivsuseks 1 : 43. Saksa juhtkond omas seal kõigest kahte
hävitajate eskaadrit 206 korras hävitajaga. Selliste jõududega sooritati 800 väljalendu (keskmiselt neli
lendu piloodile päevas) ning tulistati alla 70 lennukit. Suhe siis 1 : 11. Selline rekordiline tulemus saavutati
eespool jutuks olnud “sihtmärkide küllusega”.
Dunkerque ja Dieppe olid näiteks võitlusest ülemvõimu pärast õhus, tipp-pingest. Neil päevil varjutasid
taevast La Manche kohal sõna otseses mõttes lennukite pilved. Seepärast pole ka midagi imelikku selles, et
hävitajate tegevuse resultatiivsus oli nendes heitlustes tunduvalt kõrgem kui paljude kuude keskmine
nõukogude hävitajatel, mis pidid täitma paljusid muid ülesandeid ning omasid palju vähem selgeid päevi.
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Peatükk 9

Leida ja hävitada
Rangelt võttes on järgmised kaks peatükki liigsed. Kõigest eelpool kirjutatust peaks olema selgunud
lihtne tõde - soovi, oskuste ning taibuka juhtkonna olemasolul võib hävituslennuvägi täita oma ülesandeid
suvalistel lennukitel. Seda ainult kahe täpsustusega: neid suvalisi peab olema vähemalt sama palju kui on
vaenlase lennukeid ning nende TTA-d peavad olema ligikaudu ühest klassist. Ongi kõik nõudmised, mida
tehnikale esitada.
Teisest küljest kasvõi ühe eelpool mainitud komponendi puudumisel ei päästa mingid tehnikaimed
lüüasaamisest. Selle kohta võib ajaloost leida piisavalt näiteid...piisab, kui võrrelda nõukogude armee ja
modžahheedide tehnilist taset...või USA armee ja Vietnami kommunistlike partisanide oma.
Aga autor peab austama oma lugejat. Ning lugeja ootab (ning isegi nõuab) selle asjaolu sügavat ja
igakülgset arutelu, et F seeria Me-109 tõusuvõime maapinna lähedal kasvas võrreldes eelneva “E”
modifikatsiooniga 17,4 m/s kuni 19 m/s.
Lugeja on veendunud, et see vertikaalkiiruse kasv 1,6 m/s võrra muutis meie I-16 lõplikult vananenuks,
mitte millekski kõlbavaks vanarauaks. Ärgem kurvastagem lugejat. Ruttame lõpuks võrdlema ka hävitajate
TTA-d. Kusjuures teeme seda täiesti tõsiselt. Ilma jutumärkideta.
1.Avastamine
Niisiis, millest algab õhulahing? Täiesti õige, vaenlase avastamisest. Ning teha seda õhus pole üldsegi nii
lihtne kui arvutis “lenda ja tulista” mängudes. Taevas on suur, aga lennuk väike. Selgel päiksepaistelisel
päeval läbipaistvas õhus näeb viiekilomeetrisel distantsil hävitaja I-16 välja nagu kaugeimast toanurgast
vaadatud kärbes aknaklaasil. Aga udus, suitsuvines või suuremalt kauguselt ei ole teda üldse näha.
Seepärast oligi kuni maapealsete ja pardalokaatorite ilmumiseni lennukite kohtumine õhus pigem harvaks
erandiks kui reegliks. Ning meie parimatel ässadel tuli üks õhuvõit kaheksa väljalennu peale. Kuid kuna
esimest ülesannet – vaenlase avastamist – täitmata pole võimalik minna ülejäänud etappide juurde, peaks
esimesena tehnilises iseloomustuses kirjeldama nähtavust hävitaja kabiinist.
Selle omaduse võrdlev analüüs kõigi Teise Maailmasõja algperioodi hävitajate juures toob meid lihtsale
järeldusele: kõigil oli see võrdselt nigel. Raadiolokaatoreid ei olnud kellelgi, ei “lootusetult vananenud” I16-l ega ka uusimal Me-109F-l. Piloodikabiin oli uputatud keresse ning kabiinikatte ülemine serv läks
sujuvalt üle gargrotiks (ülemine ovaalne pind lennuki kere sabaosas). Selline ehitus oli omamoodi
ratsionaalne, kuna kindlustas minimaalse aerodünaamilise takistuse ning tagas kere suure paindetugevuse.
Kuid kõige selle tulemuseks oli nullnähtavus tahasuunda ning sellest, et teda rünnatakse tagumisest
poolsfäärist, sai piloot teada (kui sai) alles nähes piki kabiini kulgevaid kuulipildujavalangu jälgi.

Veidi parem oli vaade taha vaid “Spitfirel”: kabiinikuplil oli väike kumer kühmuke piloodi pea kohal, aga
selle kohale oli õhuvoolu paigutatud väike voolundiga tahavaatepeegel. Tunduvalt parandada nähtavust oli
võimalik vaid gargroti ”maha lõigates”, mis omakorda nõudis kere tugevdamist, see tähendab lennuki
raskemaks muutmist. Nimelt seda tegidki hiljem inglise, ameerika ja nõukogude konstruktorid.
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Viimased “Jakkide”, “Spitfirede”, “Mustangide” modifikatsioonid eristusid madalate gargrotidega ning
täiesti avatud tahavaatega. 1941-1943. aastast relvastusse võetud uutel hävitajatel (saksa “Focke-Wulf
190”, inglise “Tempest”, ameeriklaste “Thunderbolt”) olid juba algusest peale projekteeritud “kõrgete”
piloodikabiini kuplitega. Ning kuigi inimese pead ei saa pöörata 360 kraadi, andis uus paigutus koos
tahavaatepeeglite paigaldamisega tunduvalt paremad võimalused avastamaks tagumisest poolsfäärist
tulevaid rünnakuid.
Ainukeseks erandiks üldisest reeglist oli Me-109. Selle hävitaja kümne tootmisaasta jooksul (1935-1945)
ei tehtud ehituses mingeid muudatusi ning halb nähtavus tahasuunas jäigi selle lennumasina üheks
põhipuuduseks. “...täiesti põhjendatult loetakse seda lennukit kõige “pimedamaks” kõigi hävitajate
hulgas...” – nii kõlas otsus Me-109 kohta nõukogude lennuväe “Õhulahingute pidamise juhises”
Parem polnud lugu selleaegsetel hävitajatel ka nähtavusega ette ja alla. Esiklaasi ees asus kas pikk ja
kitsas vedelikjahutusega või tunduvalt lühem, aga sellevõrra laiem õhkjahutusega mootor. Kabiini all ning
sellest lennusuunas veidi eespool asus tiib, mis pea-aegu täiesti sulges vaate alla. See oli ninas asuva
mootoriga lennuki ehituses põhimõtteliselt mittevälditav puudus. Asi on selles, et tiiva asukoht on rangelt
määratud lennuki raskuskeskme suhtes. Mootor kui kõige raskem detail nihutas raskuskeset ettepoole.Selle
järgi roomas ette ka lennuki tiib. Ainuke lennuk, millel oli parem nähtavus kui konkurentidel, oli ameerika
“Aerocobra”. Nagu teada, oli sel masinal unikaalne ehitus, kus mootor oli paigutatud piloodi selja taha ning
propeller pandi pöörlema pika võlli abil, mis kulges piloodikabiini alt läbi. Kuid see lennuk sõja
algperioodis ei osalenud ning tema väärtusi (aga neid oli palju) me siinkohal lahkama ei hakka.
Ilmselt just halb nähtavus Teise Maailmasõja hävitajatel oligi põhjuseks, miks paradoksaalsel kombel
osutusid mitmel korral alla tulistatuteks lendurid, kes olid saavutanud uskumatus koguses õhuvõite. Kõigi
aegade parimad Hartmann ja Barkhorn olid alla tulistatud vastavalt neli ja üheksa korda, E. Rudorffer ja H.
Bär (seitsmes ja kaheksas kõige resultatiivsemate hulgast 222 ja 220 võiduga) osutusid allatulistatuteks
kumbki kaheksateistkümnel korral. Statistika on teatavasti suurte numbrite teadus. Läheme siis
üksikjuhtumitelt üle üldisele pildile. Sajast Luftwaffe ässast, kes tulistasid alla 352 kuni 102 lennukit, elas
sõja lõpuni kõigest 55 inimest. 45 lenduri biograafia lõpeb sõnadega “langes” või “teadmata kadunud”. Kes
siis suutis võita neid superässasid? Ühtegi teatmeteost avamata võime öelda, et seda tegid valdavalt
lendurid väga väikese “tähekeste” arvuga kerel. Lihtsalt teisi polnud. Ei nõukogude ega liitlaste hulgas
polnud lendureid, kelle isiklike võitude arv oleks olnud 220 või “kasvõi” 120. Kõiki eelpool mainituid (ja
ka sadu teisi) tulistasid alla keskmise või isegi madala kvalifikatsiooniga lendurid.
See on imelik. Nõustuge, et ka kogu maailma algajate poksijate hulgast ei leidu ühtegi, kes oleks
suuteline minema ringi ja nokauteerima M. Tysonit. Sama küsimuse võib aga formuleerida teisiti. Kas on
olemas meetodit, mille abil suudaks ka kõige kogenematum ja nõrgem poksija nokauteerida Tysonit?
Selline meetod on olemas. Tuleb vaid pimedas nurgataguses peale passida ning pika roikaga vastu pead
äsada. Tõepoolest, tavaelus nimetatakse sellist meetodit kriminaalkuriteoks, kuid sõjas on sellel üles
ehitatud kõige efektiivsem ja lihtsam õhulahingu pidamise viis.
“...Minu taktikaks oli ootamatus. Tõusta kõrgemale ja kui võimalik, siis läheneda päikese
poolt...Üheksakümmend protsenti minu rünnakutest olid ootamatud, eesmärgiga ajada vastane segadusse.
Kui mul õnnestus edu saavutada, siis lahkusin kiiresti ning pärast väikest vaheaega asusin jälle olukorda
jälgima... See piloot, kes näeb vastast esimesena, on juba poolenisti võitja...
Kui oled tulistanud, pöördu viivitamatult kõrvale ja välju lahingust. Ükskõik, kas tabasid või mitte, mõtle
vaid sellele, kuidas oma kondid koristada...” – nii kirjeldab oma taktikat E. Hartmann. Mitte mingeid
õhuakrobaatika imesid. Esimesena märkas, esimesena ründas ning kohe väljus lahingust. (pea sõna-sõnalt
Pokrõškini kuulus valem “Kõrgus, kiirus, manööver, tuli”. - Tõlkija märkus)
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“Esimesena avastada vastast, kiirelt läheneda ning ootamatult rünnata, tulistades pikkade valangutega
väikeste rakursside alt.” – need on saksa lendurässa Möldersi soovitused, kirjutatuna Luftwaffe lendurite
instruktsiooni, mis koostati Hispaania kodusõja järeldustele tuginedes. Nagu teada oli Mölders ise saanud
41. aasta suveks Saksamaa parimaks hävituslenduriks, omades 115 allatulistatud lennukit, kõiki kolmandas
riigis olemasolevaid autasusid ning hävituslennuväe peainspektori kohta.
“Reeglina ei võistelnud ma vastase lenduritega manööverdamises. Tegin vaid ühe pöörde ümbruse
vaatlemiseks, sedagi harva… Kõige rohkem meeldis mulle rünnata ülevalt, võimalikult hoogsalt ning
seejärel peale vaenlase tulistamist sooritasin pöörde kõrvale ja üles...”. Ameeriklane D. Mayer käsutas
“Mustangide” eskadrilli, tulistas isiklikult alla 23 lennukit, sõdis seejärel Koreas ning lõpetas oma karjääri
kindralleitnandi auastmes.
“Lahingu kestel püüdis vaenlane rünnata meie lennukeid ootamatult. Kõigis õhulahingutes ründasid
nende hävitajad suure kiirusega tagantpoolt kuni 15 kraadise nurga alt ning avasid tule 100–150 meetriselt
distantsilt. Pärast rünnakut pöördusid nad kõrvale ning asusid rünnaku kordamiseks soodsale
positsioonile. Ebasoodsa jõudude suhte korral vältisid vaenlase hävitajad lahingut, suundusid kõrgust
kogudes päikese suunas ning jäid ootama soodsat juhust rünnakuks. Kui sellist momenti ei saabunud,
hävitajad lahkusid." (G. Zimin. “Lahingunäidete taktika”)
“Hävitajate aruannetest on näha, et ligi 80 % rünnatavatest ei märka ründajat või märkab teda alles siis,
kui ründaja on saavutanud juba kõik eelised...Kestvad manööverdavad õhulahingud olid pigem eranditeks
reeglist... Üle kahekümne sekundi kulutatud aeg ühele vastasele tõotas ründajale suure tõenäosusega ise
rünnakuobjektiks sattumist...” (Mike Spike “Luftwaffe ässad”)
Realiseerida sellise taktika eeliseid ning - mis pole vähem tähtis – mitte sattuda ise ootamatu
tagantrünnaku ohvriks sai vaid “kollektiivse tööga”: ratsionaalsete lahingukordade ning põhjalikult
läbitöötatud vastastikuse tegevusega grupis. Vaenlase avastamine baseerus (või oleks pidanud baseeruma)
laialdasel õhuvaatluspostide võrgul, vaenlase lennuväljade luurel, nõudes pidevat ja püsivat raadiosidet
maapealsete komandopunktidega ja tihedat koostööd maavägedega. Sellise koostöö olemasolul ei olnud
pahatihti vaja vaenlast otsidagi, ta lendas ise tankide läbimurde rajoonidesse, pontoonsildade asukohta,
vägede väljalaadimist teostavate raudteesõlmede peale... Olid välja töötatud ka spetsiaalsed taktikalised
võtted, mis võimaldasid grupilennul vaenlast avastada. Ühte neist nimetati eri maades erinevalt, kas
“käärideks” või “kangruteks”, kuid sisu oli sama. Lennukid (kas kõik või ainult osa ) lendavad mitte sirget
mööda, vaid lainekujulist kõverat pidi, kohtuvatel-lõikuvatel kurssidel, jälgides sealjuures olukorda
teineteise sabas. Loomulikult on see vaid üks paljudest taktikalistest võtetest, mis võimaldasid kontrolli
õhuruumi üle. Vajalik oli arvestada nii pilvisust kui ka päikese suunda ning isegi üksikute lendurite
individuaalset nägemist.
“...Asudes võrdsetes tingimustes, näeb 10–12-st lendurist esimesena vaenlast vaid üks, harva kaks või
kolm lendurit. Kusjuures nad kinnitavad seda omadust pidevalt, avastades vaenlase lennukeid esimesena
igal väljalennul. Polgu peale oli selliseid lendureid 5-8. Need lendurid olid arvel eskadrilli-, polgu- ja
diviisikomandöri juures, neile anti selline koht, kus nad said maksimaalse tähelepanu pöörata vaenlase
otsimisele ning nende kaitseks määrati omaette lennukid...” (G. Zimin)
2.Relvastus.
Õhulahing algab vaenlase avastamisega, lõpeb aga täpse ja efektiivse tulistamisega. See on kogu protsessi
lõpp-punkt. Ning kogu protsess – otsing, avastamine, lähenemine, keerukad kõrgema pilotaaži figuurid,
manööverdamine tule avamiseks optimaalsele kursile – kaotab kogu praktilise mõtte, kui relvastus ei
võimalda vaenlase lennukit hävitada. Ning kui otsingu, avastamise ning manöövri sooritamise käigus võib
veel tehnika puudusi kompenseerida taktikaga, siis tulevõimsust pole asendada millegagi. Tõsi,
kolmekümnendatel oli käigus teooria, et ühte pommitajat peab üheaegselt ründama kolm hävitajat (lähtudes
sellest oli minimaalseks taktikaliseks üksuseks “kolmik”), kuid juba esimeste relvastatud konfliktide
(Hispaania, Hiina, Halhin-Gol) praktika näitas, et tulistada üheaegselt ühe märgi pihta kolm hävitajat
lihtsalt ei suuda. Nad kas põrkuvad õhus kokku või peavad tulistama suurte nurkade alt suure ennetuse ja
vastavalt väikse tabamistõenäosusega.
Optimaalse relvastusskeemi otsimine hävitajale kestis kuni sõja alguseni, kusjuures vaidlus suurtükkide ja
kuulipildujate pooldajate vahel jäigi lahendamata. Püüame lühidalt kirjeldada probleemi ja neljakümnendate alguseks kujunenud lahendusteid.
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Lennuk liigub väga kiiresti. Selle poolest erinebki ta kõikidest teistest sihtmärkidest, mille pihta inimkond
on tulistanud algul vibudest ja ambudest, seejärel musketitest, vintpüssidest ja kuulipildujatest. Tüüpiline
Teise Maailmasõja algusaegade pommitaja oli 15 meetrit pikk ning lendas kursikiirusel 360 km/h. See
tähendab, et oma pikkusega võrdse vahemaa ületas ta 0,15 sekundiga. Ning seda tegi aeglane pommitaja
kursikiirusel. Hävitaja kerepikkusega 8 meetrit ja lennukiirusega 150 m/s lendas oma pikkuse läbi 0,05
sekundi jooksul. Nüüd võrdleme neid numbreid hariliku tulirelva laskekiirusega. Kalašnikovi automaat
võib teoreetiliselt tulistada kümme lasku sekundis. Või üks lask sekundikümnendiku jooksul. Sellise
laskekiiruse juures tulistades täpselt risti lennuki liikumissuunaga satub hävitajasse kõige rohkem üks kuul,
pommitajasse kaks. Kuid kaks vintpüssikaliibriga kuuli pommitajasse on sama, mis haavel elevandile.
Muidugi, erilise õnne (või ebaõnne, see sõltub juba sellest, kummalt poolt vaadata) puhul piisab ka ühest
pilooti tabanud kuulist lennuki ja meeskonna hävitamiseks. Teisalt näitas praktika, et “õhulahingus
Britannia pärast” pöördusid edukalt baasi tagasi pommitajad “Dornier” ja “Heinkel”, mis olid saanud ligi
kakssada kuulitabamust.
Ülaltoodud tingimustes pole arvestatud, et kuul lendab sihtmärgini küll kiirelt, aga siiski mitte
silmapilkselt. Nagu allpool näeme, mahub kahurite ja kuulipildujate mürskude ja kuulide algkiirus
vahemikku 550–900 m/s. See on see kiirus, millega mürsk lendab välja rauast. Lennata ainult inertsi tõttu
kiirusel, mis kaks kuni kaks ja pool korda ületab helikiirust, ei õnnestu kaua õhutakistuse tõttu. Ülesanne on
keeruline ning sukeldumata aerodünaamika peensustesse võtame tinglikult kuuli lennuajaks 500 meetri
kaugusele ühe sekundi. Selle üheainsa sekundi jooksul muudab hävitaja oma asukohta ruumis 150 meetrit,
järelikult tuleb tulistada väga suure eelsihtimisnurgaga, ligikaudselt võrdsena kahekümnele lennukipikkusele. Teiste sõnadega, eksides ennetusnurgaga ainult 5 %, saame garanteeritult möödalasu. Aga
kuidas arvestada täpset nurka, kui nii kaugus märgini, märgi kiirus ning tema lennusuund tuleb määrata
silma järgi? Õige vastus kõlab - “Mitte kuidagi”. Aga kui “märk” ehk vaenlase lennuki piloot selle
poolsekundi jooksul vajutab pedaali või liigutab juhist? Kõik see tingibki selle, et et ainuke vähegi mõistlik
positsioon vastase lennuki tulistamiseks on piki vaenlase lennuki liikumistelge, kas otse otsaette või siis
sama otse, aga sappa.
Otserünnak jätab väga vähe aega sihtimiseks ja tulistamiseks. Põhjuseks jällegi lennukite suur
liikumiskiirus. Kaks 600 km/h kiirusel teineteisele vastu liikuvat hävitajat lühendavad vahemaa 1000-st
meetrist nullini kolme sekundi jooksul. Saada 1000 m kauguselt lennukile pihta on võimatu, põigata
kõrvale 200 m enne kokkupõrget on samuti vähereaalne, hävitaja tüüpiline pöörderaadius oli 300 meetrit ja
seda kaks korda väiksemal kiirusel. Lühidalt, otserünnaku aeg ei ületanud 1-2 sekundit, peale seda muutus
otserünnak rammimiseks. Rünnak tagant, veel parem tagant ja veidi alt, arvestades ühekohalise hävitaja
halba nähtavust tahasuunas, pakkus tunduvalt pikemat aega ja mitte ainult sihtimiseks. Nähes esimesi
vaenlase mürsutrasse, alustas tulistatava lennuki piloot puhuti instinktiivselt manöövrit tule alt väljumiseks,
s.t. muutis järsult lennu suunda. Praktika näitas, et keskmise kvalifikatsiooniga lendur oli suuteline hoidma
vaenlast sihikuristis mitte üle kahe sekundi.
Ja just selle lühikese aja jooksul pidi hävitaja pardarelvastus tekitama vaenlase lennukile "eluga mitte
kokkusobivaid" vigastusi.
Niisiis, esimene nõudmine hävitaja pardarelvastusele on suur laskekiirus. Või – suur kogus üheaegselt
tulistavaid raudasid. Aga veel parem – suur kogus üheaegselt kiiresti tulistavaid raudasid.
Kiirlaskekuulipildujate probleemi lahendamisega lennunduses jõudis kõige kaugemale “tehniliselt
mahajäänud” Nõukogude Liit. Juba 1932-l aastal töötasid Tuula relvameistrid Špitalnõi ja Komaritski välja
kuulipilduja ŠKAS, mis osutus maailma kiireimaks kuulipildujaks laskekiirusega 30 lasku sekundis. 1934-l
aastal algas tootmine suurte seeriatena. Kuigi uue kuulipilduja hind polnud mitte odav (tema “riigihind” oli
5000 rubla, samal ajal maksis sõiduauto M-1 6500 rbl.), varustati sellega kõik nõukogude kolmekümnendate lõpu hävitajad ning pommitajad. Saavutatul peatumata töötasid samad konstruktorid 37-l
aastal välja UltraŠKAS-i laskekiirusega 40 lasku sekundis. Kuid nad jäid hiljaks, sest juba 1936. aastal
algasid Savini ja Norovi kuulipilduja laskekiirusega 45-50 lasku sekundis polügoonikatsetused. Need
jubedad mehhanismid võimaldasid sõna otseses mõttes “niita” vaenlase jalaväge nagu vikatiga. Kahjuks
osutusid need ja ka paljud teised vintpüssikaliibriga relvad lennuväe jaoks vananenuks enne, kui nad õieti
sündida jõudsid.
Selle põhjus peaks lugejale, kes tähelepanelikult luges läbi peatükid pommitajate kohta, olema selge.
Neljakümnendate alguseks olid sellised lahinguvastupidavuse tõstmise vahendid nagu protekteeritud paagid
ja meeskonna töökohtade soomustamine, muutunud üldtunnustatud normiks.
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Soomusleht paksusega 6-8 mm peatas edukalt käsirelva kaliibriga kuuli, protekteeritud bensiinipaak talus
(s.t. sulges kiirelt) 20–30 kuuliauku. See kõik ei tähenda muidugi seda, et vintpüssikaliibriga relvad
muutusid momentaalselt kasututeks “väristiteks”. Poolteist tuhat saksa lennukit tulistati “õhulahingus
Britannia pärast” alla inglise hävitajate poolt, mis olid relvastatud eranditult kuulipildujatega kaliibriga 7,7
mm. Kuid sellegi poolest nõudis edasine areng hävitaja relvastuse tugevdamisel mitte ŠKAS-i asendamist
UltraŠKAS-iga (sellist vahetust kunagi ei toimunudki), vaid uue ja palju suurema purustusjõuga relvaga.
Tähelepanelik lugeja võib-olla märkas, et rindepommitajate peatükis sai meenutatud itaalia pommitajat
“Savoia-Marchetti”, mille kaitserelvastus koosnes 13 mm“Breda” kuulipildujatest. Tõepoolest, itaalia
konstruktorid olid esimesed, kes tegid ühemõttelise valiku suurekaliibrilise kuulipilduja kasuks. Juba
Hispaania kodusõja käigus olid itaalia hävitajad “Fiat” CR-32, mis muidu olid kõigilt lennuomadustelt I16-st nõrgemad, ohtlikud vastased just oma tugeva relvastuse poolest. Näiteks ei tõkestanud I-16
soomusseljatugi 13 mm ”Breda” kuulitabamusi. Nõukogude relvameistrid, ehkki mitte esimesed
kronoloogia poolest, said varsti esimesteks kvaliteedis. Kolmekümne üheksanda aasta aprillis lasti
seeriatootmisse konstruktor M.E.Berezini 12,7 mm suurekaliibriline kuulipilduja (BS, UBS). Selliste
tähtsate näitajate osas nagu laskekiirus, kuuli algkiirus (s.t. sihikuline laskekaugus ja –täpsus) ja kuuli
energia (soomustläbistavus) ületas UBS oma peamisi konkurente: ameerika “Colt-Browningut” ning saksa
MG-131. Suudmeenergia osas ületas UBS saksa kuulipildujat kaks korda, numbrid siis 17,75 kJ vs 9,84 kJ.
200 meetri pealt suutis UBS läbistada 20 mm paksusega soomusplaadi. Nõukogude “Õhulahingu juhistes”
on öeldud:
“Suurekaliibrilise (12,7 mm) kuulipilduja soomustläbistava kuuli vastu on Me-109 soomus praktiliselt
kasutu ning sellega võib mitte arvestada.” Saksa hävitaja protekteeritud paagid ei kannatanud üle 5–6
suurekaliibrilise kuuli tabamuse.
Suurekaliibriline kuulipilduja lahendas põhimõtteliselt lennukite passiivse kaitse ületamise probleemid,
lennumasinatele “tankisoomust” ehk siis soomust paksusega 15–20 mm ja rohkem paigaldama ei hakanud
keegi ja ka protektori loomine, mis oleks suutnud kokku tõmmata kümnete 13 mm kuulide tekitatud augud,
ei õnnestunud kellelgi. Näiteks suurekaliibriliste lennukikuulipildujate piisavast efektiivsusest võime tuua
pea kõik massilisemad ameerika hävitajad “Mustang” ja “Thunderbolt”. Sõdides sõja lõpuni olid nad
varustatud ainult 13 mm “Colt–Browning” kuulipildujatega. Tõsi küll, lennukile oli neid paigutatud palju,
6-8 toru. Enamgi veel, puhtalt kuulipildujatega oli relvastatud ka ameeriklaste tuntud reaktiivhävitaja
“Sabre”, mis edukalt võitles Korea taevas nõukogude suurtükkidega relvastatud “Migidega”.
Sellegipärast arvasid paljud spetsialistid täiesti põhjendatult, et kuulipildujatega on võimalik vaenlase
lennukit alla tulistada ainult suure hulga tabamuste korral, mis omakorda eeldab küllaltki pikaajalist
(lennunduse mõistes) sihikulist tulistamist või siis suure koguse kuulipildujate olemasolu. Palju torusid ei
ole ainult suur kaal, vaid ka probleem nende nelja, kuue või kaheksa kuulipilduja mahutamisega
ühemootorilises hävitajas. Mitte juhuslikult polnud inglaste “Spitfire” ja “Hurricane” kaheksa kuulipildujat
ning ameeriklaste “Mustangi ja “Thunderbolti” kuus toru paigutatud tiibadesse, sest paigutada sellist
patareid kere ninaosasse, mis selletagi on täis mootorit, oli praktiliselt võimatu. Kuid relvastuse tiibadesse
paigutamine toob kaasa suure hunniku probleeme. Tiibade vibratsioon vähendab sihtimistäpsust,
raskusteljest eemale nihutatud kuulipildujate ning laskemoona suur kaal suurendab lennuki inertsi ning
vähendab sellega kalde nurgakiirust. Tiibades asuvate kuulipildujate sihtimisliini ristumispunkt, mis
reeglina oli paigutatud 200 meetri peale, raskendas tulistamist lähemalt või kaugemalt. Seega tekkis
vajadus varustada lennukid selliste relvadega, mille paarist tabamusest piisaks lennuki allatoomiseks.
Lühidalt – hävitajale tuli paigutada võimas suurtükk.
Kahjuks mitte ainult sõjajärgsed nõukogude ajaloolastest propagandistid, vaid ka paljud sõjaeelsed
lennuväekomandörid ning konstruktorid ei hinnanud küllaldaselt epiteeti “võimas”. 30-40-tel olid mõnedki
kõrged kabinetid haaratud psühhoosist paigutada hävitajatele ükskõik mida, peaasi et seda nimetataks
kõlava sõnaga “suurtükk”. Ilmekaks näiteks võiks olla Šveitsi firma “Oerlikon” 20 mm suurtükk MG-FF.
Tõepoolest, tegu oli “suurtükiga”, kuna see, millega ta tulistas, lõhkes ning seda võis nimetada mürsuks.
Tõsi, MG-FF kildmürsk sisaldas vaid 9 grammi trotüüli ning süütemürsk 4 g trotüüli ja 3 g valget fosforit.
Loomulikult olid isegi sellised mürsud tegusamad lihtsast 13 mm kuulist, kuid selle eest tuli maksta kõigi
teiste parameetrite halvenemisega. “Oerlikonil” oli lennuki jaoks täiesti mittepiisav laskekiirus 9 lasku
sekundis ning madal mürsu algkiirus 575 m/s. Suudmeenergia suuruse järgi ületas MG-FF mürsk UBS-i
kuuli vaid veidi (19,1 kJ vrs 17,75 kJ), kuid sihikuline laskekaugus, mis sõltub kuuli algkiirusest, oli UBS-l
tunduvalt suurem (860 m/s), pealegi kaalus MG-FF rohkem ning magasintoide erinevalt UBS linttoitest
piiras laskekestvust seitsme sekundini. Samuti raskendas kogukas trummelmagasin (nagu nõukogude PPŠ)
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suurtüki paigaldamist lennukile. Lõpuks tuli firma “Messerschmitt” konstruktoritel paigaldada kaks
suurtükki tiibadesse teineteisest 4,5 meetri kaugusele, kattes lennuki gabariitidest väljaulatuvad magasinid
spetsiaalsete voolunditega.
Hoopis teised näitajad olid 20 mm suurtükil “Hispano-Suiza” HS-404. Hispaaniaga polnud sel tootel
midagi ühist, kahur töötati välja Šveitsi firmas, toodeti litsentsi alusel nii Inglismaal kui ka USA-s, oli terve
sõja jooksul lääneliitlaste peamiseks lennukikahuriks ning seisis reaktiivhävitajatel kuni viiekümnendate
lõpuni. MG-FF kahuriga võrreldes oli see ligi kaks korda raskem (49,5 kg vs 28 kg) ning pikem (2,5 m vs
1,37 m). Samuti oli HS mürsu algkiirus 877 m/s ning suudmeenergia pea-aegu kolm korda suurem (50 kJ
vs 19,01 kJ). Konstruktsioon lubas kasutada HS 404 nii magasin- kui ka linttoitega, mille puhul oli
piirajaks vaid lahingumoona paigutamiseks ettenähtud ruumi mõõtmed.
Nagu näeme, võib termini “20 mm lennukisuurtükk” taga peituda hoopis erineva kvaliteediga asjad.
Saksa suure laskekiirusega (13 lasku sekundis) ning suure mürsu algkiirusega 20 mm suurtükk “Mauser”
MG-151 ilmus seeriahävitajale Me-109 F-4 alles 41. aasta suve algul. Nõukogude 20 mm suurtükk ŠVAK,
mille TTA oli praktiliselt võrdsed MG-151-ga, ilmus lennukitele tunduvalt varem. Seeriatootmine algas
1936-l aastal ning alates 1937-st aastast paigaldati neid juba seeriahävitaja I-16 neljale mudelile ( tüüp 12,
tüüp 17, tüüp 27, tüüp 28). 1939-1940. aastatel varustati kahe suurtükiga ŠVAK ka mõned I-153 “Tšaikad".
Vastupidiselt sadades raamatutes tiražeeritud Jakovlevi jutukesele sellest, et Hispaania kohal said meie
kuulipildujatega relvastatud I-16-d halastamatult kolki saksa kahuritega relvastatud Me-109-lt, polnud ei
vähetõhusate “Oerlikonidega” relvastatud Me 109 E ning seda enam ka “Mauseritega” relvastatud Me-109
F Hispaania taevas tegutsemas. Küll aga võisid esimeste seeriate “Messerid” (B, C ja D), mille relvastuses
olid ainult käsirelva kaliibriga kuulipildujad, kohtuda kahureid kandva I-16 tüüp 12-ga.
Iga tegevus kutsub välja vastutegevuse. Hävitajate relvastuse tugevnemine viis tugevamate,
soomuskaitsega konstruktsioonide tekkimisele. Ameerika “Lendavate kindluste“ viimastel modifikatsioonidel kasutati juba üle 900 kilo soomust ning tema allatulistamine eeldas keskmiselt vähemalt paarikümmet
20 mm mürsu tabamust. Arvestades, et reaalselt tabas õhulahingu tingimustes märki vaid 2 % mürske,
võisid nii Me-109 E oma 120 mürsulise lahingukomplekti kui ka Me-109 F ja G-2 oma 150 mürsulise
komplekti välja lasta ilma vaenlase lennukit alla tulistamata. Hävitajate tulevõimsuse suurendamiseks oli
vajalik astuda järgmine samm, täpsemalt üks kahest võimalikust. Kas suurendada 20 mm suurtükkide arvu
pardal (nii inglaste “Spitfire” ja “Tempest” kui ka saksa “Focke–Wulf” omasid viimastes
modifikatsioonides nelja kahurit) või paigaldada lennukitele võimsam 30/37 mm kahur, mida ka tehti
ameerika “Aerocobral”, nõukogude JAK-9T-l ning saksa Me-109 K-l.
Praktika näitas, et otsetabamuse korral 37 mm mürsk sõna otseses mõttes puistas ühemootorilise hävitaja
laiali ning ka raske pommitaja alla toomiseks piisas paarist tabamusest. Veel üheks eeliseks oli efektiivse
tule suur kaugus (mida suurem on mürsu kaliiber ja järelikult ka mass, seda kauem ta säilitab oma
lennukiiruse). Nii omas nõukogude 37-mm lennukisuurtükk mürsu algkiiruse 900 m/s (mis oli rohkem kui
ükskõik millisel seerias toodetaval lennukisuurtükil maailmas ) juures tõhusat tulistamiskaugust 1000-1200
m. Ometigi massilist üleminekut suurekaliibrilisele suurtükirelvastusele ei toimunud. Suur kaliiber tõi
endaga kaasa ka suured probleemid. Esiteks, tohutu tagasilöök, mille andis hoopiski mitte enam
lennukisuurtüki mõõtmete ja suudmeenergiaga kahur, loksutas hävitajat nii, et sihitud tulest polnud
valangutega laskmise korral mõtet rääkida. Märki tabasid vaid esimesed kaks–kolm mürsku. Selle
tulemusena muutus võimatuks keskmise kvalifikatsiooniga lenduritele ainuke võimetekohane
sihtimismeetod – kasutades mürsutrasse sihtimise korrigeerimiseks. Teiseks, suurekaliibriliste lennukisuurtükkide laskekiirus oli väga väike, kaks lasku sekundis ameerika 37-mm suurtükil M-4 ning neli lasku
nõukogude NS-37-l, mis omakorda vähendas märgi tabamise tõenäosust. Kolmandaks vähenes suure
kaliibriga laskemoona kogus, ulatudes 30–35 lasuni ning hävitaja võime tulistada vaenlase lennuk ühe
lahingukomplektiga alla muutus jällegi küsitavaks.
Nõukogude hävitaja JAK-9T neljakümne kolmanda aasta suvel vägedes läbiviidud katsetused näitasid, et
ühe allatulistatud (täpsemini küll ühe allatulistatuks teatatud) lennuki kohta kulutati keskmiselt
kolmkümmend üks 37 mm suurtüki mürsku, mis peaaegu täpselt vastab pardakomplektis olevate mürskude
arvule (32 tk.). Samas tasub märkimist, et tulistamisel 20 mm mürskudega ŠVAKist kulus lennuki
allatulistamiseks 149 mürsku ehk pisut rohkem kui JAK-9 üks lahingukomplekt, mis koosnes 140 lasust.
Vägede katsetusi kokkuvõtvas aktis märgiti, et “...lendur, kes lendab JAK-9T-ga, peab olema snaiper
ning suutma tabada märki juba esimeste laskudega...”
Määrata niimoodi mingi ainuõige “ideaalse relvastuse” standardit ei ole võimalik. Kui vaadata seda,
kuidas juhtivad lennundusmaad sõja lõpetasid, võime raskusteta märgata mitut erinevat süsteemi.
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“Ameerika” süsteem tähendas suurt kogust suurekaliibrilisi kuulipildujaid, “inglise” oma paari 20 mm
suurtükki tiibades ning “nõukogude” oma üht suurtükki kere keskosas. Kõik need variandid omasid
vaieldamatuid eeliseid ning sama vaieldamatuid miinuseid. Ainus, mis ei pidanud vastu sõja proovile, oli
hävitaja relvastamine ükskõik millise koguse vintpüssikaliibriga kuulipildujatega. Sõja lõpuks olid
kuulipildujad kaliibriga 7,7 mm läinud lennunduses igaveseks minevikku.
Sama raske on kokku võtta kõigi relvade TTA ühe üldnäitajaga. Harilikult kasutatakse väljendit
“sekundilise kogupaugu mass”, mis kujutab endast mürskude (kuulide) kaalu korrutist laskekiirusega. See
on teisiti öeldes see kogus tina, mida hävitaja jõuab “taguda” vastase lennukisse selle väikse ajahetke
jooksul, mil vaenlane asub sihikuristis. Siiski ei väljenda see kriteerium üldsegi mürsu või kuuli
kahjustamisvõimet. Näiteks omab ameerika 37-mm suurtükk M–4 oma madala laskekiiruse tõttu väiksemat
kogupaugu kaalu kui saksa 20 mm MG-151. Samas kaalus M-4 mürsk 5,5 korda rohkem ning omas 4,5
korda suuremat kineetilist energiat kui MG-151, järelikult omas ta ka võrreldamatult suuremat
purustusefekti. Seetõttu on järgnevas tabelis toodud ära ka kõrvuti sekundilise kogupaugu massiga (SKPM)
relva “võimsus” s.t. ühe mürsu või kuuli kineetiline energia laskekiirusele (laske sekundis- l/s ).

Väike kommentaar tabeli juurde - võimsuse poolest ületab kuulipilduja UBS MG-FF-i ning 20 mm
suurtükkide puhul eksisteerib kolmekordne vahe võimsuses ning poolteisekordne sekundilise kogupaugu
massis.
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Nüüd aga lähme üksikute relvatüüpide andmete võrdlemiselt üle Teise Maailmasõja alguse hävitajate
relvastuse komplektide võrdlemisele:
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Tabelis on toodud I-153 kõige nõrgemalt relvastatud variandid. Faktiliselt lasti neid hävitajaid aastatel
39–40 tehasest välja väga mitmekesise relvastusega, muuhulgas ka kahe UBS ja kahe ŠVAKiga. Sellises
kombinatsioonis ületas masina relvastuse võimsus (670 kW) Me-109 kõiki modifikatsioone.
Teine märkus puudutab FW-190. Loomulikult ei oma ta mingit kokkupuudet sõja algusega ning selle
ilmselt ühe maailma parima kolbmootoritega hävitaja parameetrid tuuakse ära selleks, et saaks ilmseks see
suur hüpe, mis toimus hävitajate relvastuses kõigest 5–6 aasta jooksul. Alates 1938. aastast kuni 1944.
aastani kasvas pardarelvade kaal viis korda. Ning seda ilma laskemoona kaaluta. Sekundilise kogupaugu
kaal kasvas seitse korda. Lugeja, kes veel pole unustanud “olemasoleva tasakaalu jäävust”, mõistab, et
selline kasv, mis saavutati lennuomadusi halvemaks muutmata (tegelikuses need muutusid paremaks),
eeldas nii stardikaalu kui ka mootori võimsuse suurendamist. Vaevalt tehti seda kõike ilma suure
vajaduseta, nii-öelda tagavaraks. Tohutud pingutused, mis tehti hävitaja tulejõu suurendamiseks, kõnelevad
arvatavasti sellest, et kõigi maade hävitajad astusid sõtta absoluutselt mitterahuldava relvastusega.
Tõenäoliselt oligi see oma eesmärgile mittevastav relvastus põhjuseks, miks isegi kõige pingelisematel
õhusõja päevadel Inglismaa kohal oli ühe allatulistatud lennuki kohta 25–35 “Spitfirede” ja “Messerite”
lahingulendu.
Pöördudes tagasi viimase tabeli juurde, märgime ära kolme asjaolu. Esiteks on andmete erinevused
küllaltki suured. Kui näiteks tabelis toodud sõjaalguse hävitajate kiirus ei erinenud rohkem kui 20-30
protsenti ehk vahemikus 465 km/h kuni 600 km/h, siis relvastuse parameetrid erinesid 2-3 korda. Teiseks
ületas liidrite I-16 ning “Bloch” MB-152 relvastuse võimsus neile paigaldatud mootorite võimsust.
Kolmandaks, mis kõige tähtsam, ka kõige suurema soovi juures pole võimalik avastada mingisuguseidki
seoseid relvastuse TTA ja õhulahingute ning tervikuna õhusõja resultaatide vahel.
Kõige nõrgemalt relvastatud lennuk oli ameeriklaste “Curtiss” P-36, mida Prantsusmaale müüdi “Hawk75” nime all. Kuid just see lennuk osutus mais–juunis 1940 liidriks allatulistatud saksa lennukite osas. 10.
mai seisuga oli 25-st prantsuse õhujõudude hävitajagrupist “Hawkidega” relvastatud ainult neli, edaspidi
relvastati nende lennukitega veel üks grupp. Kuid üldisest 684-st usaldusväärsest õhuvõidust langes
“Hawkide” pilootide osaks ligi kolmandik (230 alla tulistatud vaenlase lennukit). Üheteistkümnest
lendurist, kes tulistasid alla viis või enam sakslast, lendas seitse “Hawk-75”-l. Teisalt ei eristunud
absoluutne tšempion nii kogupaugu kaalu, võimsuse kui ka mürsu suudmeenergia poolest “Bloch” MB-152
kuidagi kui õhuruumi valitseja.
Liidrite kolmik (MB-152, I-16 tüüp 27/28, D-520) kuulus riikidele, kes kandsid raskeid kaotusi. Inglise
hävitajad – ainsad, kes mitte ainult ei tulistanud alla palju saksa hävitajaid, vaid suutsid ka murda hitlerliku
Saksamaa strateegilisi plaane – jäid oma vastasest Me-109 E–st tunduvalt maha kahe näitaja osas kolmest.
Seistes silmitsi nende faktidega, jääb üle järjekordselt tõdeda, et mitte lennukid ei sõdi....
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Peatükk 10

Õhulahing: taktika ja tehnika
Vaenlase lennuki avastamise (tegevus, mis mitte kuidagi ei sõltunud lennuki TTA-st) ja tabamiseks tule
avamise (mille efektiivsus sõltus paradoksaalsel kombel vähe relvade TTA-st) vahele jääb lahingumanöövri
etapp, mille edukus sõltub kahtlemata lennuki lennuomadustest. Selle etapi eesmärk on osutuda
tulistamiseks heal positsioonil olevaks. Nagu juba öeldud, on selliseks positsiooniks vaenlasele tagant-alt
või tagant-ülevalt lähenemine, reeglina mitte üle viiekraadise kõrvalekaldega vastase lennuki
liikumisteljest. Tulistamine suuremate nurkade alt eeldab juba ennetusnurga kiiret ja täpset määramist, mis
Teise Maailmasõja algetapi hävitajate puhul, milledel puudus igasugune sihtimisautomaatika, osutus isegi
kõrge kvalifikatsiooniga pilootidele saavutamatuks.
“Õppides neid lahinguvõtteid, mille tulemusena vaenlane kaotusi kandis, selgus, et kõige kasulikumad
olid rünnakud, mis teostati meie hävitajate poolt tagant-ülalt ning tagant-alt, s.t. rünnakud, kus kasutati
vertikaalmanöövrit ning liiguti tulepositsioonile tagumisse poolsfääri. Nii saavutati 80–85 % võitudest...”
Mis puudutab tule avamise kaugust, siis see küsimus on alati olnud teravate diskussioonide allikaks.
Loomulikult on tabamise ja vigastamise tõenäosus väikestelt distantsidelt tunduvalt suurem. Teisest küljest,
mida lähemale rünnatavale pommitajale sappa hävitaja satub, seda suurem on tõenäosus sattuda vaenlase
pardalaskurite tule alla. Teise hävitaja ründamisel langes muidugi see probleem ära, sest vaenlase lennukile
sappa lendamine ja tulistamine oli raske ja lühiajaline protsess. Seda muidugi siis, kui tegu ei olnud algaja
lenduriga.
Ennesõjaaegsed inglise õppematerjalid nägid ette tule avamist vaenlase lennuki pihta 400 meetri
kauguselt ning 270 meetri kauguselt rünnakust väljumist. Briti impeeriumi õnneks loobusid inglise lendurid
kiiresti taolistest “juhenditest” ning tavaliseks tulistamisdistantsiks sai 200–230 meetrit. Just sellel kaugusel
oli ka tiivakuulipildujate sihtimisliini ristumispunkt. Nõukogude lennukid, milledel relvastus oli valdavalt
paigutatud keresse, võimaldasid pilootidel avada tuld ka väiksematelt vahemaadelt. Nõukogude
“Õhulahingu pidamise juhend” aastast 1943 pajatab: ”Normaalne tulistamiskaugus, mis kindlustab suure
tõenäosusega tabamuse, on sada meetrit ja vähem". Otsustades nõukogude hävituslennuväe ässade
mälestuste järgi, eelistasid neist paljud tulistada siis, kui vaenlase lennuki needipead paistma hakkasid.
Peale kõige muu lubas tulistamine äärmiselt väikestelt distantsidelt pöörata väiksemat tähelepanu
ennetusnurgale, vaenlase lennuk lendas isegi ennetusnurga eksliku arvestuse puhul nii või naa
mürsutrassidesse sisse. Niisiis võis energiline ja osav manööverdamine tuntaval määral korvata nigelat
relvastust ning primitiivseid sihtimisseadmeid.
Mõistetav, et manööverdamise kvaliteet ning lõppefektiivsus sõltub suurel määrel lenduri väljaõppest
ning lahingukogemusest. Vähem silmapaistvaks faktiks on see, et kõige efektiivsemaks manöövriks on
oskuslik grupilahingu taktika ülesehitus. Mida rohkem ja paremini on grupi komandör kõik detailid läbi
mõelnud, seda vähem tuleb tema alluvatel “sõlmi keerutada”. Lahingukordade optimaalne ülesrivistus, õige
ešeloneerimine kõrgustes, jaotamine löögi-, katte- ning reservgruppideks, pilvede ja päikese kasutamine,
kindel juhtimine ning koostöö grupilahingutes – kõik see lubab lõppetapina saavutada edu esimese hoogsa
rünnakuga ning laskmata end siduda arvutiekraanil haaravasse, kuid tegelikus elus väheväärtuslikusse
“õhuakrobaatikasse”. “Ei ole vaja figuuritseda” – need sõnad omistatakse hävituslendurile, lennuväe
kindralleitnandile, Nõukogude Liidu kangelasele õhujõudude ülemjuhatajale P.V. Rõtšagovile. Kui ta
tõepoolest need sõnad ütles, oli tal täiesti õigus. Sõda, milles kindralil ei olnud määratud vaenlasega näost
näkku kohtuda, kinnitas täielikult seda lihtsat reeglit.
“Suure Isamaasõja kogemus näitas, et esimene rünnak andis kõige paremaid tulemusi sel lihtsal
põhjusel, et sel puhul oli üllatusmoment kõige suurem... Mitmete HLD tegevuse näited paljudes suurtes
operatsioonides aastatel 44–45 demonstreerisid, et vaenlane tulistati ligi 75 protsendil alla esmarünnakus.
...esmase rünnaku erakordselt suur tähtsus ja vastutusrikkus nõudis komandöridelt oskust olukordades õieti
ja täpselt orienteeruda ning kasutada olukorda eduka rünnaku läbiviimiseks. ...mitmete lennukite poolt
üheaegselt läbiviidav rünnak on õhulahingu kõrgeimaks astmeks ning nõudis komandöridelt, kes gruppi
lahingusse viisid, kõrget ettevalmistustaset ning grupi lendurite eeskujulikku kokkulennatust. Rünnaku
teostamises grupis on palju positiivseid momente nagu mitmete lennukite koondatud tulevõimsus ning
vaenlasele avaldatud moraalne toime, aga samuti ka üheaegselt rünnakule minevate hävitajate
küünarnukitunne – kõik see tegi grupiviisilise rünnaku erakordselt efektiivseks...”
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Ning alles pärast seda, kui esimene grupirünnak lagunes mitmeks üksikuks võitluskoldeks, jõudis
järjekord (kui jõudis) selleni, mille üle nii väga armastatakse diskuteerida rohkearvulistel foorumitel võistlusest kiiruses, tõusukiirusest, viraaži kestvusest, eleroonide efektiivsusest ja muust sellisest.
”Rünnakud sooritatakse harilikult kõrgemalt, tihti päikese poolt. Rünnaku trajektoor moodustas tihti
kõvera, mida mööda ründav lennuk jälitas vastase lennukit. Kui rünnak oli ootamatu ning tulistamine
täpne, siis võis suure tõenäolsusega arvestada võiduga (selle kõige arvväärtustest oleme eelpool juba
piisavalt rääkinud). Kui aga ründavat hävitajat märgati, üritas rünnatav kõrvale manööverdada ning
puhkes õhulahing.
Kaitsev lennuk püüdis võimalikult järsult pöörduda ründaja suunas, kes harva suutis vaenlasel sabas
püsida. See manööver suurendas harilikult ennetusnurka ning valmistas ründajale täiendavat raskust
täpseks tulistamiseks. Kui manööverdamisandmed olid kahel lennukil sarnased ning kiiruste vahe väike,
siis astusid nad klassikalisse õhulahingusse viraažidel, mil üks püüab teisele järgi jõuda ning hõivata
soodsat positsiooni sihtimiseks ja tulistamiseks. Eelist omas siin manööverdamisvõimelisem hävitaja ning
kogenum piloot.
Viraažidel lahingupidamise võimatuse korral oli rünnatava lennuki piloodil kaks võimalust lahingust
väljumiseks – kas pikeerides minna väljaspoole vastase löögiulatust või koguda järsult kõrgust kiiruse
ülejäägi arvelt...”(M. Spike “Luftwaffe ässd”)
Tuntud õhusõja ajaloo uurija ulatuslikus tsitaadis on kõige tähtsamad sõnad kolm viimast. “Koguda
järsult kõrgust, kasutades selleks kiiruse ülejääki.” Mida see tähendab? Kuidas seda teha? Mida see annab?
Õhulahingus ei lenda hävitajad nii nagu me kirjeldasime teises peatükis. Lahingulennukid lendavad
niinimetatud dünaamilistel režiimidel. Selline lennurežiim põhineb liikumise kineetilise energia kiirel
muutmisel potentsiaalseks energiaks ja vastupidi. Või teiste sõnadega kiiruse muutmisel kõrguseks ja
vastupidi. Hea näide sellise kiiruse muutmise kõrguse kogumiseks on “küngas” (vt.pilti):

Lähtudes fundamentaalsest jäävuse seadusest, peavad potensiaalse ja kineetilise energia summa alg- ja
lõpp-punktis olema üksteisele võrdsed.
Valemina :

0,5 x (VH2 – VK2) =g x (HK – HH)

Näiteks lendab lennuk algkiirusega 2340 km/h (650 m/s). Kiiruse kaotamise arvelt kuni evolutiivse
kiiruseni, s.t sellise vähima lubatud kiiruseni, mille juures veel säilib aerodünaamiliste juhtpindade
efektiivsus ja mis on võrdne 360 km/h (100 m/s), võib ta tõusta kuni 20 854 meetrini. Tõsi küll, selline
arvestus ei hõlma aerodünaamilist takistust ja mootorite veojõudu ning on siinkohal toodud ainult
illustratsiooniks. Reaalseks näiteks võib olla nõukogude hävitaja MiG-25, mis suudab sooritada
dünaamilise tõusu 15 kilomeetrini, aga staatiliselt kõrgusel 20 km lennates tõusta kuni 35 kilomeetri
kõrgusele.
Nüüd lähme nende näidete juurest Teise Maailmasõja aegsete hävitajate lennuomaduste juurde.
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“La–5 ekspluatatsiooni ja pilotaažitehnika instruktsioon lendurile” 1943. aastast kirjutas lendurile
“künka” sooritamiseks ette järgmised tegevused.:
“Pärast lennuki kiirendamist maksimaalse kiiruseni võtta juhist sujuvalt enda poole ning valida
tõusunurgaks umbes 60 kraadi. Kiirusenäidu 270 km/h saavutamisel suunata lennuk juhisega sujuvalt
horisontaallennule või siis sooritada väikese kaldega (15–20 kraadi) pööre soovitavasse suunda, jälgides,
et sealjuures ei langeks kiirus alla 250 km/h (see ongi La-5 evolutiivne kiirus. M.S.). Kiiruse kogumine
”künka” sooritamise jooksul on ligi 1000 meetrit ning sooritusaeg 12–15 sekundit.”
Kõrguse kogumine 1000 meetrit 12–15 sekundi jooksul tähendab vertikaalkiiruse 67-83 meetrit sekundis
saavutamist.
Vertikaalkiirus 67-83 meetrit sekundis.
Kui me vaatleme sõja alguse hävitajate TTA-d, mis on toodud paljudes raamatutes ja teatmikes, siis
avastame, et mootori lühiajalisel forsaažirežiimil arendas tüüpiline selle aja hävitaja vertikaalkiirust 12–14
m/s. (700–850 m/min). Lubamatult madalaks võis lugeda vertikaalkiirust 10–11 m/s , erandlikult kõrgeks
15–17 m/s. Sõja lõpuks oli konstruktorite meeletu pingutuse najal loodud hävitajad, mis olid suutelised
arendama vertikaalkiirusi 19–22 m/s (La-7, “Spitfire” Mk-XIV, Me-109 G-10). Kusjuures kõik need
suurused olid niiöelda “alg”-vertikaalkiirused või siis “vertikaalkiirus maapinna lähedal”. Kõrguse
suurenedes ja sellega seotud propelleri tõmbe vähenemise tõttu kukkus vertikaalne kiirus kiiresti. Nii oli
La-5 FN vertikaalkiirus maapinna lähedal 17,7 m/s, vähenedes viie kilomeetri kõrgusel 14 m/s ja seitsme
kilomeetri kõrgusel 10 m/s.
Asi on selles, et kõik teatmikud toovad vertikaalkiiruse “staatilisel” kõrgusekogumise režiimil püsiva
horisontaalkiirusega lennates. Märgime siinkohal, et optimaalseks kiiruseks staatilisel kõrgusekogumisel
annavad kõige erinevamate konstruktsioonidega lennukite (LaGG-3, La-5, “Kittyhawk” P-40, Me-109 G2)
ekspluatatsioonijuhised ühe ja samasuguse kiiruse – 270–275 km/h. (150 miili tunnis). Selliste kiiruste
juures toimub staatiline kõrgusekogumine “lootusetult vananenud” hävitajatel nagu inglise “Hurricane” või
prantsuse “Bloch” MB-152 umbes 6–7 kraadise nurga all horisondist, aga uusimatel “Spitfiredel” ja
“Messeritel” 12-13 kraadise nurga all. Ei see ega teine ei oma midagi ühist sellega, mida sõjajuttudes
kirjeldatakse väljendiga “küünlana üles sööstma”
Suure vertikaalkiiruse ja võime küünlana üles söösta saavutasid tolle aja hävitajad AINULT
dünaamilistel režiimidel. Näiteks oli LaGG-3 ekspluatatsioonijuhendis (sellesama LaGG-3, mida kõikidel
rinnetel kutsuti “Lakirovannõi Garantirovannõi Grob” – lakeeritud garanteeritud kirst), “ranversmani”
figuuri sooritamiseks (see on siis kooslus pöördega künkast ja sellele järgnevast pikeerimisest) ette nähtud
nurk 70–80 kraadi horisondi suhtes. Kuid ka see pole veel dünaamilise kiirtõusu piir. Eelpool mainitud
lennufiguuri sooritamisel eeldati, et figuuri sooritus algab maksimaalkiirusega horisontaallennult. Kuid
võimalik on lend ka suurema kiirusega, pikeerimiskiirusega. LaGG-3 on see 600 km/h (maksimaalkiiruse
juures 500–565 km/h kõrgusel 0–5000 m), JAK-3 pikeeris kiirusega 700 km/h, “Messer” tänu suuremale
tugevusele ja paremale aerodünaamikale olevat saavutanud kiiruseks isegi 750 km/h. Minnes sellise
kiirusega dünaamilisse künkasse, võis tõepoolest “küünlana taevasse söösta”.
“Tõusukiirus, nagu ka kiirus, on väga suures sõltuvuses ülekaalust kõrguses. Kui hävitaja asub
kõrgemal, siis võib ta pärast pikeerimisel sooritatud rünnakut saavutada lühikeseks ajaks väga suure
tõusukiiruse ning minna üles erakordselt järsku mäkke. See, muuseas, loob mõningatel lenduritel saksa
hävitaja Me-109 võimetest täiesti vale ettekujutuse. Lendur, nähes Me-109-t kargavat temast suurel kiirusel
mööda ja minevat küünlana üles, ei arvesta tihtipeale, et seda kõike saavutatakse mitte niipalju lennuki
omaduste arvelt, vaid hoopis oskusliku taktika ja üleolekuga kõrguses, mis annab lühiajaliselt suure kiiruse
ja tõusuvõime...Lahingukogemused näitavad, et hävitajad JAK-1, La-5, LaGG-3, “Kittyhawk”,
“Aerocobra”, “Hurricane” ja teised sarnased, pidades lahingut Me-109 ja omades mõnesajameetrilist
ülekaalu kõrguses, suudavad vaenlasega suurepäraselt toime tulla.”
Kõrgusekogumise trajektoorid Teise Maailmasõja tüüpilistel hävitajatel nii staatilistel kui ka
dünaamilistel režiimidel on näidatud joonisel:
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Lugupeetud lugejad, vaadake seda joonist tähelepanelikult. Sest see väärib seda.
Eelnevates peatükkides nägime reaalseid, vastuvaieldamatuid FAKTE – lennates täiesti ühesugustel
lennukitel, tulistasid ühed lendurid vaenlase lennukeid alla kümnete kaupa, teised, keda oli enamus, ei
tulistanud terve sõja jooksul alla ühtegi vaenlase lennukit. Joonis on piltlik seletus selle empiirilise fakti
ühele põhjusele, teine oli seotud oskusega täpselt tulistada ning kolmas, kõige tähtsam, oli isiklik
vedamine.
Joonis näitab, mis sõltus manööverdamisel tehnikast, mis lahingu organiseerimise taktikast (ülekaal
kõrguses ja ootamatus) ning mis lenduri isiklikust meisterlikusest (oskus lennata dünaamilistel režiimidel).
Loomulikult, dünaamiline kõrgusekogumine, mis lubab hävitaja reaalset tõusukiirust suurendada 5–6
korda, pole ainsaks lahingumanöövriks dünaamilistel režiimidel. Pööret horisontaaltasapinnas ei sooritata
samuti ainult selle viraažina, millest rääkisime teises peatükis. Pöördume taas lennuki LaGG-3
“Piloteerimistehnika juhendi “ poole. Instruktaaž nägi ette määratud (s.t. pideva joonkiiruse ja ühel
kõrgusel) viraaži sooritamise kaldega 60–70 kraadi kiirusega 320 km/h. Pöörame tähelepanu ka sellele, et
nii see kui ka kõik teised kõrgema pilotaaži figuurid sooritatakse maksimaalkiirusest tunduvalt väiksemal
kiirusel. Mis aga puudutab “lahingupööret”, siis see sooritatakse hoopiski mitte nii nagu määratud viraaž.
“Lahingupööre. Selle sooritamiseks kiirendada lennuk maksimaalkiiruseni. Viia lennuk lahingupöördesse
kaldega 15–20 kraadi, samal ajal suurendada tõusunurka ning anda sujuvalt täisgaas. Lennuk tuleb
lahingupöördest välja viia horisontaallennule kiirusel 280 km/h täisvõimsusel töötava mootoriga. Pärast
pöördest väljatulekut vähendada gaasi normaalvõimsuseni. Lahingupöörde sooritamise käigus kogub
lennuk kõrgust 800 meetrit.”
Milles on selle manöövri mõte? Kineetiline energia, mis koguti enne pöörde algust (kiirendada lennukit
maksimaalkiiruseni) raisatakse edasisel viraažil kasvava aerodünaamilise takistuse ületamiseks. Võib öelda,
et mootori tõmbele lisandub dünaamilisel pöördel inertsjõud, (ehkki kooli füüsikaõpetajad tuletavad seda
looduses mitteeksisteerivat jõudu meelde väga vastumeelselt). Tunduva kiiruselangemise arvelt
(maksimaalselt 500–565 km/h kuni instruktsioonis näidatud 280 km/h) ning vastavalt neljakordselt
vähenenud kineetilise energia arvelt kindlustatakse üheaegselt nii pööre väiksema aja jooksul kui viraažile
ette nähtud ning ka kõrguse kogumine (s.t. potentsiaalse energia kasvu, mille järgmisel hetkel võib muuta
õhulahingus kiiruseks pikeerimisel). Näiteks sooritab hävitaja MiG-3 määratud viraaži 28 sekundiga (väga
keskpärane tulemus) kiirusel 330 km/h. Seevastu dünaamilisel režiimil sooritatud lahingupööre algkiirusel
405 km/h lõppkiiruseni 266 km/h võttis aega vaid 22 sekundit ning lennuk kogus sealjuures 600 meetrit
kõrgust. Algkiiruse juures 480 km/h koguti lahingupöördega juba 750–800 meetrit kõrgust.
Dünaamiliste režiimide tohutute võimaluste täisväärtuslik kasutamine (tohutud tähendavad
manööverdusvõimaluste kasvu mitte protsentides, vaid kordades) pole siiski lihtne. Peale selle, et
piloodile esitatakse nii lennu kui ka füüsilise ettevalmistuse osas väga kõrgeid nõudmisi, on vajalik ka
vastav TAKTIKA. Eelkõige on vajalik kindlustada üleolek kõrguses veel enne vaenlase lennukitega
kohtumist. Just kõrgus oli Teise Maailmasõja aegsete hävitajate peamiseks energiaallikaks. Teiseks oli
soovitatav – ehkki see mitte alati ei vastanud püstitatud ülesandele - viia lahing üle väikestelt kõrgustelt
keskmistele. Asi nimelt selles, et pikeerimisel võib väga tugevalt kiirust koguda ning selleks, et sealjuures
mitte maapinda lõikuda, tuleb omada vägagi viisakat kõrgusvaru. Nii näiteks hoiatab LaGG-3
pilotaažiinstruktsioon, et “...pikeerimisel 60 kraadise nurga all kiirusega 600 km/h kaotab lennuk pikeest
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väljumisel 1400 meetrit kõrgust...” Me-109 G vajas maksimaalse lubatud ülekoormusega 4 G pikeeringust
väljumiseks kiirusel 750 km/h kõrgusevaru mitte vähem kui 1100 meetrit. Niimoodi oli piisavalt efektiivne
(ja efektselt kirjeldatud paljudes memuaarides) meetod õhulahingu pidamiseks: “...kiirendamine
pikeerimisel, tulistamine ning küünlana ülesminek...” hea pilvetagustes lahingutes La Manche kohal.
Lahingutegevused Idarindel nõudsid aga hävitajate laskumist samale kõrgusele, kus tegutses
ründelennuvägi s.t. väikestele ja väga väikestele kõrgustele, kus kõigil õhulahingust osavõtjatel tuli üle
minna väikese kiiruse ning suure ülekoormusega horisontaalmanöövrile.
Teiseks energiaallikaks on horisontaallennu suur kiirus. Kuid lennuk ei saa kaua lennata maksimaalse
kiirusega. Mootori töö kestvus forsseeritud režiimil (aga just sellel režiimil saavutataksegi need kiirused,
mis ilutsevad artiklites) on erinevatel lennukitel 5–15 minutit. Peale selle eksisteerivad kütusepiirangud,
mille tõttu tuleb maksimaalse patrulleerimiskestuse või maksimaalse pommitajate saateraadiuse tagamiseks
lennata kursikiirusel, mis on maksimaalkiirusest 50-60 % (270–280 km/h LaGG-3-l , 300-320 km/h La-5l). Siit nähtub, et kiirus, millega hävitaja astus reaalsesse õhulahingusse, sõltus mitte mootori võimsusest
ega aerodünaamilistest kavalustest, vaid jällegi taktikast.
Tähelepanelik lugeja mäletab eelpool tsiteeritud Stalini käskkirja Nr. 0171 neljandast märtsist 1942,
milles mõisteti hukka lendureid, “…kes ilma vajaduseta lendasid maksimaalse või maksimaalsele
lähedastel kiirustel, vähendades sel kombel lahinguvälja kohal viibimise aega”. Antud konkreetsel juhul
Kõrgem Ülemjuhataja eksis. Rohke vere hinnaga oli saadud kogemus, mis sundis piloote mõistma, et
lendamine maks. kiirustele lähedasel kiirusel on vajalik. Hävitaja, mis patrulleerib lahinguvälja kohal
kiirusel 300–350 km/h, muutub automaatselt hävitajast märklauaks. Seerialennuki La-7 katsetused näitasid,
et kiirenduse tempo viie kilomeetri kõrgusel 460 kilomeetrise tunnikiirusega lennates oli ainult 94
kilomeetrit minutis. Ning seda La-7-l, ühel parimatest kolbmootoriga hävitajatest. Teiste sõnadega,
kursikiiruselt maksimaalse kiiruseni kiirendamine võttis tavahävitajal mitte vähem kui 150 sekundit.
Õhulahing oli selleks ajaks tavaliselt juba läbi...
Kui nüüd pöörduda tagasi hindama lennuki TTA ja nende mõjule lennuki võimele manööverdada
dünaamilistel režiimidel, siis jõuame järgmistele tulemustele. See ainus nõukogude ajaloolaste poolt
armastatud näitaja - maksimaalne kiirus määramata kõrgusel – ei kõnele praktiliselt millestki. Eelkõige
sellepärast, et lennukil on erinevalt autost ja vedurist mitu maksimaalset kiirust. Lennuki omaduste
kirjeldamiseks on vaja vähemalt nelja kiirust – maapinna ligidal, optimaalsel kõrgusel, mootori tava- ja
forsseeritud režiimil. Omakorda kõrgus, mis võimaldab lendu suurima kiirusega, määratakse kahe faktoriga
– mootori ja aerodünaamikaga. Kusjuures lennuk, mis on suuteline arendama suurt kiirust suurel kõrgusel,
ei pruugi kaugeltki olla rekordiomanik lennates maapinna lähedal. Ja ka vastupidine arutluskäik on täiesti
pädev. Näiteks ületas “Spitfire” Mk-V maksimaalkiiruses nii LaGG-3 kui ka JAK-1. See on täiesti
paradoksaalne, kui arvestada “Spitfire” suurt tiiba (Mk-V tiivakoormus on 130 kg/m2, JAK-1 172 kg/m2,
LaGG-3 191 kg/m2). Mingit imet siin siiski pole ja ka loodusseadusi ei rikutud. Lennates väikestel
kõrgustel (kuni 3 km), jäi “Spitfire” oma konkurentidest maha, kuid tänu oma kõrgmootorile oli neist
kiirem viiekilomeetrises kõrguses, kus mootor M-105 hakkas hapnikupuuduses lämbuma.
Veel üks näide. 1941-l aastal saabus katsetustele hävitaja MiG-3 variant mootoriga AM-38, sellesamaga,
mis oli optimeeritud tööks väikestel kõrgustel ja tänu millele loodi ründelennuk IL-2. Mootori rekordiline
võimsus (stardil 1600 hj, maapinna lähedal 1410 hj) koos rekordilise tiivakoormusega (191 kg/m2)
kindlustas maapinna lähedal kiiruse 547 km/h (nii kiiresti ei lennanud sel aastal maapinna ligidal mitte
keegi, JAK-1 ja “Spitfire” Mk-V kiirus oli maapinna lähedal 470 km/h, LaGG-3 esimestel tehaseseeriatel
490 km/h, Me-109 F - 515 km/h) Samal ajal juba 4–5 kilomeetri kõrgusel jäi MiG-3 mootoriga AM-38
juba konkurentidele alla ning üle kaheksa kilomeetri ei suutnud ta tõusta õlirõhu langemise tõttu mootoris.
Dünaamilised režiimid, mis põhinesid kõrguse muutmisel kiiruseks ning kiiruse muutmisel manöövriks
(pikeerimine koos järgneva lahingupöördega või “künkaga”), nõuavad madalat aerodünaamilist takistust (et
kineetilist energiat ei raisataks ilmaasjata õhu soojendamiseks) ning väikest evolutiivset kiirust
(dünaamilise manöövri efektiivsus nagu eelpool näidati, määratakse maksimaalse ja evolutiivse kiiruse
ruutude vahega).
Paljude tööaastate jooksul pole autorile kordagi silma sattunud mõnda populaarset raamatut, milles oleks
toodud need andmed. Kaudselt võib evolutiivse kiiruse üle otsustada temale lähedal oleva
maandumiskiiruse ja eestiibade olemasolu järgi (kui nad on olemas, siis võib lennuk lennata suurematel
kohtumis nurkadel ning evolutiivkiirus on väiksem). Kuigi ka selles küsimuses pole kõik lihtne. Väike
evolutiivkiirus on kõige enam seotud väikese tiivakoormusega ehk “suure tiivaga”, kuid see omakorda
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pidurdab kiirust pikeerimisel. Eestiivad suurendavad kahtlemata lubatavat kriitilist nurka, kuid inglased,
katsetades 40. aastal trofee-“Messerit”, avastasid sellise omapära: manööverdamisel suurtel ülekoormustel
ning suurtel kohtumisnurkadel, toimub ebasümmeetriline eeltiibade väljalaskumine paremal ja vasakul
tiival ning algab juhise pekslemine ja kursikaotus ebasümmeetrilise õhuvoolu pärast.
Mis puutub aerodünamilist takistust, siis hinnata seda lennuki pildi järgi või lennuki TTA tabelit vaadates
on võimatu. Tõsi küll, diletandid armastavad seda teha, aga neist targemaid ju pole... Nagu juba eespool
märgitud, omas tömbinäoline “Thunderbolt” väiksemat passiivse aerodünaamilise takistuse koefitsenti kui
teravaninaline Me-109. Tundub, et suur maksimaalkiirus näitab väikest aerodünaamilist takistust, kuid see
pole alati nii – suure kiiruse võib saavutada ka valides väga suure tiivakoormuse ning väga võimsa
mootori, mille kaal “sööb ära” relvastuse ja varustuse. Klassikaline näide on taas mitmekordselt
meenutatud MiG-3. Kõigest hoogsatest välisjoontest hoolimata ei suutnud ta pikeerimisel kiirendada nii
nagu kandilisevõitu “Messer”. Muide, ka pikeerimisel kiiruse korjamisega ei ole kõik lihtne.
Kiirus, mille lennuk võib saavutada pikeerimisel, ei ole piiramatu. Parimal juhul lõpeb kiiruse kasv siis,
kui kasvav aerodünaamiline takistus muutub võrdseks mootori veojõu ja maa külgetõmbejõuga. Halvemal
juhul, jõudmata korralikult kiirendada, lagunevad flatteri (isetekkiv painde-pöördedeformatsioon)
tulemusena tiivad või stabilisaator laiali. “Messerschmitt”, mida nõukogude lendurid tema kuju pärast
kutsusid “kiitsakaks”, suutis tänu oma kere väga väiksele risttakistusele mööduda pikeerimisel kõigist
nõukogude hävitajatest. Kuid firma poolt avaldatud ning paljudes teatmikes trükitud andmed
fenomenaalsest pikeerimiskiirusest (750 km/h) ei leidnud kinnitust ei Londonis ega Moskvas. Inglise RAFi lendurid, katsetades trofee-“Messerit” Me-109 E-3, saavutasid pikeerimisel kiiruseks vaid 644 km/h. Ka
see on 1940. aasta jaoks väga hea tulemus, aga lubati ju 750... Tõsi, trofeelennuk oli oma teises nooruses.
See-eest nõukogude spetsid õhujõudude teadusliku uurimise instituudist lendasid uhiuute Saksamaalt
ostetud masinatega. Katsetuste tulemusena koostati ning trükiti 41. aasta 18. juunil “Me-109 E-3 tehniline
kirjeldus”. Pikeerimiskiirus ulatus millegi pärast ainult 590 km/h. Üldse, selle dokumendi uurimine näitab,
et paljusõnalised juurdekirjutused ei olnud omased mitte üksnes nõukogude plaanimajandusele. Firma poolt
avaldatud kiirus maapinna lähedal 500 km/h osutus katsetustel olevat 440 km/h. Tõusuaeg 5 km kõrgusele,
mis tabelites oli 4,9 minutit, oli tegelikuses 6,3 minutit. Reaalne vertikaalkiirus maapinna lähedal 12,7 m/s
ja 3 km kõrgusel 14,9 m/s, tehnilistes andmetes lubatud 17 m/s või 1000 m/min asemel.
Kõigis eelnevates arutlustes vaatlesime lennukit nagu materiaalset punkti, mis liigub taevas erinevate
jõudude mõjul. Kuid aerodünaamilised jõud, mis mõjuvad sellele punktile, sõltuvad tiiva ja kere
pöördenurgast ümber raskuskeskme. Need pöörded ei toimu silmapilkselt, kaldekiirused on piiratud
konstruktsiooni iseärasuste ja maksimaalse jõupingutusega, millega piloot mõjub juhisele ning pedaalidele.
Ei tahaks küll lugejat kurvastada ja masendada, kuid ilma juhitavusküsimustesse süvenemata kaotavad
mõtte kõik hinnangud dünaamilisele manööverdavusele.
Selleks et pöörata, peab lennukile andma kalde. Kalde andmiseks tuleb eleroon ühel tiival tõsta ja teisel
langetada (õnneks saab seda teha ühe juhiseliigutusega paremale või vasakule), vt.pilt:
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Elerooni kalle allapoole viib tiivaprofiili kõveruse suurenemisele, rõhk tiiva all suureneb ning selle
tulemusena tekib täiendav ülessuunatud tõstejõud. Teisel tiival toimub samaaegselt täpselt vastupidine
protsess, mille tulemusena tekib aerodünaamiline allasuunatud jõud. Lennuk kaldub ja siseneb viraaži.
Kaldekiirus on tähtsamaks lennuki manööverdamisomaduste näitajaks. “Kaldekiirus omab tihti suuremat
tähtsust kui pöörde raadius, kuna võimaldab kiiresti suunda muuta.”. Jutt käib sellisest situatsioonist, kui
vaenlase hävitaja juba “ripub sabas” ning valmistub tulistama. Siinjuures määrab just võime kiiresti
kallutada ja põigata kõrvale mürsutrassidest rünnatava lennuki ellujäämise. Kõrvalepõikena –
kaldessemineku kiirust ei tooda kunagi populaarteaduslikes sõjaajaloo teostes.
Silmapilkselt kallutada lennukit ning viraaži minna võib vaid kahe tingimuse täitmisel. Nimelt peab
lendur omama lõpmatult suurt jõudu ning tiib peab olema lõpmatult jäik. Kuid tiib on õhuke plaat, mis on
väga ja väga kaugel kategooriast “lõpmatult jäik”. Aerodünaamilise jõu mõju all, mis surub eleroonidele,
hakkad tiib keerduma. Ning kohtumisnurk elerooni piirkonnas ehk siis tiiva tipus vähenema. Selle keeruka
vastastikuse mõju tulemusena väheneb eleroonide efektiivsus kuni nullini, peale mida saabub “eleroonide
reevers”, s.t. eleroon laskub alla, aga tiiva tõstejõud mitte ei tõuse, vaid vastupidi, langeb. Sealjuures
hakkab lennuk kalduma mitte sinna suunda, kuhu tahab lendur (tõsi, praktikas asi niikaugele ei jõua ning
asi lõppeb juhitavuse kaotusega).
Konkreetsetes arvudes näeb asi välja nii. Lahingumanööverdamiseks loetakse normaalseks kaldekiirust
90 kraadi sekundis. "Täisvaadi" sooritamiseks kulub aega niisiis 4 sekundit või sisenemine järsku viraaži
kaldega 70–80 kraadi võtab aega ühe sekundi. Sellised juhitavuse näitajad säilisid Teise Maailmasõja
aegsetel hävitajatel ainult maksimaalkiirusest tunduvatel väiksematel (poolteist kuni kaks korda) kiirustel.
Näiteks sooritas JAK-3 täisvaadi kiirusel 350 km/h viie kuni kuue sekundiga, “Spitfire” säilitas kõrge
kaldekiiruse kuni kiiruseni 400 km/h. Paremini kõigist nõukogude hävitajatest keerutas "vaadikesi" La-5.
Trofeeks saadud La-5 katsetanud sakslased olid hämmastunud “Lavotškini” eleroonide efektiivsusest.
“...eleroonide efektiivsus on väljapaistev. Kiirusel 450 km/h sooritatakse täispööre vähem kui nelja
sekundiga...”, mis isegi ületas “Focke-Wulfi”, mida loetakse õigusega selles osas saksa kõige
võimekamaks hävitajaks ning mis tunduvalt ületas selles vallas “Messeri” näitajaid.
Peale eleroonide on lennukil veel kõrgustüürid, mis on paigutatud stabilisaatorile ning pöördetüür sabal.
Nii stabilisaatorid kui ka saba on tiivast lühemad ning omavad seetõttu palju suuremat jäikust. Tüüride
reeversit sabapindadel harilikult ei teki, kuid probleemid suurte jõududega juhisele ning pedaalidele suurtel
lennukiirustel tekkisid suuremal või vähemal määral kõigil selleaegsetel hävitajatel. Teisest küljest ei tõsta
liiga väikesed jõud juhisel samuti lennuki väärtust. Näiteks pingutasid La-5 loojad üle kõrgustüüride
aerodünaamilise kompenseerimisega, mille tulemusena (nagu näidati lennuki katsetuste aruandes) jõud
juhisel kasvasid aeglaselt ja nõrgalt, piloot ei tunnetanud lennukit ning lähenemisest suurtele
kohtumisnurkadele sai lendur teada vaid üldise ülekoormuse kasvuga.
Tahaks loota, et pärast seda lühikest kirjaoskamatuse likvideerimise kursust on lugejale selgeks saanud, et
nõukogude sõja–ajaloolise kirjanduse traditsionaalne loogika hinnata kõiki hävitajaid vaid üheainsa
kriteeriumi - maksimaalkiiruse – järgi on täiesti absurdne. 1941-l aastal oli MiG-3 kõige kiirem ja I-16
kõige aeglasem hävitaja neist, mida taevas võis kohata. Sealjuures polnud esimene kokkuvõttes kõige
parem ning teine hoopiski mitte kõige halvem lahingulennuk.
Maksimaalne kiirus suurel kõrgusel on vaid üks väike koostisosa lennuki lennuomaduste hindamisel.
Lennuki lennuomadused on (kõrvuti võrreldamatult tähtsamaga - lenduri oskusega kasutada dünaamilisi
lennurežiime) vaid üks eeldusi õhulahingus edukaks manööverdamiseks. Manööverdavus (kõige laiemas
mõistes võime läheneda vaenlasele ning saavutada kõige parem positsioon tulistamiseks) on (koos
relvastuse ja vastupidavusega) vaid üks TTA teguritest lennuki efektiivsuse osas.
Peatükk tuleb lõpetada järeldustega. Toome need järjekorras nagu nad olid loetletud 1943 aasta
“Õhulahingu juhistes.”
Järeldused
1. Lahingu tulemus otsustatakse mitte niivõrd lennuki omadustega, kuivõrd oskusega neid omadusi
kasutada ehk taktikaga. Sealjuures peab lendur suutma võtta lennukist maksimaalset tõusukiirust, lennukiirust, maksimaalset kõrgust “künkal” ning minimaalset viraažiaega.
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2. Hävituslennuk ei ole kohandatud passiivseks kaitseks, seetõttu tuleb alati tegutseda esimesena,
taotledes ootamatust või äärmisel juhul rünnata esimesena ning säilitada endale alati otsustusvabadus.
3. Õigesti üles ehitada lahingukord, ešeloneerides seda kõrguses. Vajalik on eraldada kattegrupid,
kasutades neid nii kaitseks kui ka reserviks.
4. Ülekaal kõrguses suurendab kiirust ja tõusukiirust ning kindlustab sellega hävitajate tegevusvabadust
ning initsiatiivi. Et olla kõrgemal vastasest, on vajalik
- õieti ešeloneerida lahingurivistus kõrgustes
- kõrgema pilotaaži elemente, mis seotud kõrguse kaotusega, kasutada ainult äärmisel juhul.
- kasutada lahingus igat sekundit kõrguse kogumiseks
- enne lahingut hoida vajalikku kiirust…”
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Teine osa

Eelõhtul
Peatükk 11

“Triumfikäik” arvudes
Järeldused, millega me eelmise peatüki lõpetasime, ilmselt ei rahulda haritud ja “lenini tubades”
toimunud loengutel karastunud lugejat. Ta (lugeja) ei saa lubada ennast häirida ning mäletab täpselt, et
“Messerschmitt” lendas kiiremini. Ja et sellepärast see kõik (arvuliselt tohutu nõukogude lennuväe
katastroofiline purustamine) toimuski. Aga jutukesed sellest, et “...lahingu tulemus otsustatakse mitte
niivõrd lennuki omadustega, kuivõrd oskusega neid omadusi kasutada...” – need on vaid väljamõeldised,
mis on määratud varjama nõukogude tehnika mahajäämust.
Haritud lugejal on absoluutselt õigus. Ühes. “Messer” lendas tõepoolest kiiremini I-16–st. Kõigis kiiruste
vahemikus, maapinnast kuni pilvetaguste kõrgusteni. Ja autoril pole vähimatki kahtlust, et õhuvõidusõidus
saaks “Messer” esimese koha. Samuti pole autoril kahtlust, et duellil, kui selline organiseerida ausate
rüütliturniiride stiilis, oleks võitjaks I-16. Tõepoolest: heeroldi käsu peale kihutavad kaks lennukit teineteise poole. See, kumb liigub kiiremini, ei oma sellises situatsioonis vähimatki tähtsust, tähtis on ainult
vastastikuse lähenemise summaarne kiirus. Otserünnakus on I-16 piloot kaetud kindla kilbiga - tähekujulise
õhkjahutusmootoriga. Aga “Messeri" ninas on vedelikjahutusega mootor, mis langeb rivist välja juba
esimese tabamuse korral jahutussärki, radiaatorisse või jahutustorustikku. “Oda” on pikem I-16-l
(lennukisuurtüki ŠVAK mürsu algkiirus on poolteist korda suurem kui saksa MG-FF mürsul). Lühidalt,
otserünnaku puhul pole saksa lennukil mingeid šansse. Mis, muide, leidis lahingutegevuses paljukordset
kinnitust.
See raamat aga pole kirjutatud ei võiduajamiste ega ka rüütliturniiride kohta. See raamat on sõjast ning
selles peatükis me vaatleme Teise Maailmasõja esimese suure lahingu käiku. Loomulikult tuleb juttu
õhulahingutest Prantsusmaa kohal 1940. aasta mais–juunis. Tõsi küll, nõukogude lugeja tunneb neid
traagilisi sündmusi teise nime all. Ei mingeid heitlusi, veel vähem suuri.
“Teine Maailmasõda sai sõjaks selle sõna tõelises tähenduses alles alates 22. juunist 1941. Kuni selleni
oli tegu hitlerlike diviiside triumfimarsiga mööda Euroopat”.
GLAVPUR-i “ajaloolaste” seas loeti “heaks tooniks” anda kabjahoop liitlastele, kujutades neid ette kui
näidet abitusest ja jõuetusest. Kohati ulatus asi absurdini. Nii näiteks toodi ainukeses nõukogudeaegses
põhjalikus teoses Luftwaffe ajaloost (autoriks oli D.D.Gorbatenko, anti välja 1967. aastal) veidi vähendatud
arvud Luftwaffe kaotustest Prantsusmaal ja Norras (1239 lennukit) ning kirjutati selline kommentaar:
“...tegelikult ei avaldanud need kaotused Luftwaffele tõsist mõju”.
Vaat niimoodi! Üle saja allatulistatud eskadrilli “ei avaldanud tõsist mõju” lennuväe lahinguvõimele.
Juhtub. Aga juba mõne lehekülje pärast teatab autor lugejale, et 1284 saksa lennukit, mis hävitati esimese
paari sõjakuu jooksul sõjas Nõukogude Liiduga, olid sellisteks kaotusteks “…milliseid ei olnud saksa
lennuvägi tundnud Teise Maailmasõja algusest peale..."
Objektiivsed eeldused selleks, et pealetung inglise–prantsuse liitlastele muutuks Wehrmachtile
triumfikäiguks, loodi Moskvas 1939. aasta augustis–oktoobris.
23. novembril 1939, innustades oma kindraleid enne suurt pealetungi Läänerindel, oli Hitleril kõigiti alus
kuulutada, et: “…juhtus see, mida me oleme oodanud 1870. aastast alates ning faktiliselt lugenud
võimatuks. Esmakordselt ajaloos tuleb meil sõdida ainult ühel rindel, mingi teine rinne meid ei ahelda...” .
“Teine rinne” s.t. Nõukogude Liit tundus Hitlerile – ja täiesti põhjendatult – niivõrd ohutuna, et saksa
juhtkond võis Prantsusmaale kallaletungiks koondada praktiliselt kõik jõud, kaasa arvatud praktiliselt kogu
lennuväe. Königsbergi, Breslau, Dresdeni, Nürnbergi ja Viini õhutõrjeringkondadest võeti maha kõik
hävitajad, viimseni. Berliini õhutõrjetsooni jäi vaid kolmanda õhutõrjeeskadrilli staap ning üks hävitajagruppidest, II/JG-3 koguarvus 49 lennukiga, milledest 39 oli 10. mai seisuga töökorras. Enamgi veel - kui
pealetungi 15. päeval tekkis sakslastel probleem bensiiniga, rahustas seltsimees Molotov Moskvas saksa
saadikut krahv Schulenburgi:
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“...naftaproduktide küsimus soovitud koguses ei kutsu nõukogude poolel esile mingeid vastuväiteid ...kõik
saksa valitsuse ettepanekud on vastu võetud ning antud täielik nõusolek. Praeguste operatsioonide jaoks on
tõepoolest vaja nii autobensiini kui ka gasoili saksa armeele, mille tegevus on märkimisväärselt edukas...”
Sellistes tingimustes õnnestus saksa väejuhatusel kümnendaks maiks 1940 luua kõige suurem Luftwaffe
grupeering kogu Teise Maailmasõja jooksul. Sissetungiarmeed pidid toetama 2. õhulaevastik, mida juhatas
Kesselring ning 3. õhulaevastik Sperrle juhatuse all. Pealetungivööndisse 250–300 km oli koondatud 27
hävituslennuväe ja 40 pommitajate gruppi (polku), 9 gruppi pikeerivaid pommitajaid Ju-87 ning 9 gruppi
mitmeotstarbelisi kahemootorilisi Me-110. Kokku 3641 lahingulennukit. Ja seda arvestamata vananenud
biplaane “Arado” Ar-68 ja “Heinkel” Hs-123, arvestamata transpordilennukeid, sanitaar- ja luurelennukeid.
Kahekümne seitsmest grupist kakskümmend kuus olid täielikult ümber relvastatud hävitaja “Messerschmitt” selleks hetkeks uusimate mudelitega.
On seda palju või vähe - 3641 lahingulennukit? Kõik selgub võrdluses. Meie jaoks on tähtsaim võrdlus
22. juuniga 1941. aastal. Sellel päeval ei olnud sakslased sissetungiks rindel laiusega 1400 km
(linnulennult) Riiast kuni Odessani suutnud koondada kasvõi sama palju lennukeid kui 10. mail 1940.
aastal toetas sissetungi Prantsusmaale 300 kilomeetrisel lõigul Arnheimist Saarbrückenini. Vaid üksainus
kord, 1944. aasta suvel, oli Luftwaffe grupeering Idarindel oma 3267 lennukiga midagi sarnast kui 10. mail
40-l aastal.
Allpool toodud tabel Luftwaffe koosseisu kohta nii 10.mail 40 kui ka 22. juunil 41, on loodud järgmisel
põhimõttel.
- jaotuses “10. mai” on toodud ainult lennukid, mis kuulusid 2. ja 3. õhulaevastikku
- jaotuses “22. juuni” on arvestatud kõik jõud idarindel, kaasa arvatud 5. õhulaevastiku väeosad Norras ja
hävituslennuväe grupp III/JG-52, mis asus Rumeenia naftatootmise kaitsel.
- kõikides jaotustes on lennukite arv näidatud kui lennugruppide ning eskaadrite staapide faktilise
arvukuse summa, kaasa arvatud mittekorras lennukid
- lennukid on kõikjal arvestatud nende reaalsete taktiliste andmete järgi, mitte nende kuuluvuse järgi ühe
või teise eskaadri või grupi juurde, s.t. kahemootorilised pommitajad Do-17, mis olid pikeerivate
pommitajate staabi koosseisus (Stukageshwader), on paigutatud just pommitajate juurde, Me-110, mis
organisatsiooniliselt kuulusid pommitajate gruppidesse, on arvestatud omaette jne.
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Mida suutis Prantsusmaa sellele õhuarmaadale vastu panna? Suutis paljugi! Kõigest hoolimata oli
Prantsusmaa maailma vanim lennunduslik suurriik. Ning kuigi vennad Wrightid olid ameeriklased ning
oma lennuki (esimese maailmas) tegid ja katsetasid Ameerikas, oli Prantsusmaa panus 20. sajandi algul
lennunduse arengusse tohutu. Üldsegi mitte juhuslikult on üldiselt omaksvõetud terminid “füzeljaaž”,
“šassii”, “lonžeron”, “eleroon” võetud prantsuse sõnastikust.
Tehtud oli siiski imeteldavalt vähe. Muide, imestada pole siin millegi üle. Kahe sõja vahelise aastakümne
jooksul tegeles Prantsusmaa loominguga. Arhitektuuri loomisega (suur osa sõjalisest eelarvest raisati
“Suure Prantsuse Müüri” ehk Maginot liini ehitamisele, mis loojate ettekujutuse järgi pidi asendama La
Manche piiril Saksamaaga), tehnilise loominguga (lasti välja palju eksperimentaal- ja väikeseeria
lennukeid, paljud neist väga originaalse konstruktsiooniga), kirjandusliku loominguga (näiteks pommitaja
LeO-45 instruktsioon oli kirjutatud sellises väljapeetud stiilis: “...Kui piloot annab täisgaasi, pakub ründav
hävitaja ennast otse sihikule ning tulistajat ei sega ka kahesabaline tagumine stabilisaator...”), sotsiaalse
loominguga ( Rahvarinde valitsus, leping koostööks NSVL-ga, legaalne massiline kompartei). See viimane
“huikas” kõige kõvemini, kui kommunistlik partei 39. aasta septembris pärast järjekordsete juhtnööride
saamist juhendajatelt Moskvas hakkas organiseerima streike sõjatehastes ja häbimärgistama “angloprantsuse sõjaõhutajaid, kes ei soovi kuulata Hitleri rahuettepanekuid”.
Küll peab tunnistama, et varsti peale seda kommunistlik partei formaalselt keelustati, kuid üldsegi mitte
nii, nagu “keelati” vaenulikud parteid ja organisatsioonid “kogu maailma töörahva kodumaal”.
Veel üheks loominguliste otsingute viljaks said rohkem kui imelikud vaated lennuväe rollile ja asendile
relvajõududes. Passiivse kaitsestrateegia üldistes piirides (mis leidis oma kontsentreeritud väljenduse
Maginot liini ehituses) loeti lennuväge maavägede ripatsiks. Kooskõlas “Instruktsiooniga suurte
lennuväekoondiste taktikaliseks rakendamiseks” loeti lennuväe tegevusteks “maavägede rünnakute
katmine, luure ja vägede transport”. Kusjuures, vaatamata instruktsiooni olemasolule, ei olnud suurte
lennuväekoondiste loomine nagu Luftwaffe õhulaevastikud ja nõukogude lennuväekorpused, kellelgi isegi
mõttes. Vaatamata lennuväe operatiivallutamisele maavägedele ei omanud prantsuse lennuvägi ühtegi
vahetu tuletoetuse lennukit nagu näiteks Ju-87 või IL-2.
Situatsiooni halvendas veel täiesti tobe õhujõudude baseerumise süsteem. Sõjaväeline doktriin, mis
põhines positsioneeritud kaitsel, lihtsalt ei näinud ette lennuväe ümberbaseerumist lennuväljalt
lennuväljale. Iga koondis loeti otsekui statsionaarseks, kinnitatuna oma lennuväljale. Sunnitud ülelennul
teisele lennuväljale muutus lennugrupp automaatselt selle lennugrupi osaks, kes baseerus sellel lennuväljal,
aga tagalateenistused jäid maha koos kõige oma statsionaarse varustusega. Nagu oligi oodata, lagunes see
kohmakas süsteem sakslaste poolt pealesurutud välksõja tingimustes varsti suure kolinaga laiali.
Prantsuse lennukitööstuse olukord vastas täielikult ülemistes sfäärides valitsenud korralagedusele.
A.S. Jakovlev kirjutab oma memuaarides: “Iga kord, tutvudes Prantsusmaa lennukitehastega, võrdlesin ma
tahtmatult neid meie tehastega. Ning iga kord jõudsin ma sügava rahuldustundega veendumusele, et ei
suuruse ega varustuse kvaliteedi poolest ei suutnud prantsuse tehased võistelda meie lennukitööstuse
reatehastega”. Näitlikuks illustratsiooniks prantsuse lennukitööstuse olukorrast võib siinkohal olla suurima
lennukiehitusfirma (mis tegutseb siiani ja toodab koostöös firmaga “Dassault” reaktiivhävitajat “Mirage”)
juhataja Louis Breguet fraas. Aruandes oma sõidust NSVL-tu, mis toimus 1936. aastal, kirjutas ta:
“Kasutades kümme korda rohkem töölisi kui Prantsusmaa, laseb nõukogude tööstus välja kakskümmend
korda rohkem lennukeid.”
Arusaadavalt ei saa tootmistsehhide külastamine anda ammendavat informatsiooni tootmismahtudest,
sestap härra Breguet eksis. Aga mitte niipalju, kui võiks arvata lugeja, kes on harjunud bõliinadega
“Nõukogude Liidu sõjaks mittevalmisolekuga”. Viimasel sõjaeelsel aastal (1938) oli lennukite keskmine
kuuväljalase Prantsusmaal 49 lennukit, aga NSVL-s 458 lennukit. Täpsemalt lasti sel aastal välja 1173 tk I16, 1427 tk SB ja 399 tk DB-3. Sellise “töö” tulemusena oli Teise Maailmasõja algusaastaks Prantsuse
õhujõudude koosseisus vaid 1400 lahingulennukit (nõukogude õhujõud, nagu juba öeldud, valdasid 1.
oktoobriks 1939. aastal 12677 lennukit), kusjuures pea-aegu 40% prantsuse õhujõudude lennukipargist olid
luurelennukid. Pommituslennuvägi Prantsusmaa mandriterritooriumil koosnes 10. mail 1940 umbes
poolestsajast moodsast pommitajast LeO-45, mis olid lahingukorras, aga ka kolmesajast täiesti vananenud
ja eritüübilistest masinast, mis olid loodud kolmekümnendate algul. Niisiis oli ainukeseks tegutsemisvõimeliseks komponendiks prantsuse õhujõududes hävituslennuvägi.
Peamiseks sõjaeelseks prantsuse hävitajaks oli “Morane – Saulnier” MS-406. Selle lennuki ajalugu algas
1934. aasta sügisel, kui kuulutati välja uue prantsuse õhujõudude ühekohalise hävitaja konkursi tingimused.
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Kaheksandal augustil 1935. aastal tõusis prototüüp õhku. “Morane” tootmine kulges väga aeglases tempos.
1938. aasta lõpuni said prantsuse õhujõud ainult kakskümmend seitse seda tüüpi masinat. Tootmise tipp
saavutati 1939. aastal, mil vägedesse saabus 932 “Morane”. Üldse koos 1940. aasta toodanguga jõudis
vägedesse 1098 lennukit “Morane-Saulnier” mudel 405 ja 406.
Oma eakaaslastest – 1935. sünniaastaga teravaninalistest vedelikjahutusega mootorite ja sissetõmmatava
telikuga “Messerschmitist”, “Spitfirest” ja “Hurricanest” – erines “Morane” mõnevõrra väiksemate
mõõtmete ja kaalu poolest. Aga ka eesrindliku relvastuse poolest - tegu oli esimese hävitajaga, mis oli
relvastatud kahuriga mootoriblokkide vahel s.t. piki lennuki telge. Jätkus ka negatiivse poole peale bensiinipaak ei omanud protektorkatet, lenduri istme seljatugi ei olnud soomustatud. Soomus ilmus alles
viimastele lennukitele, mis lasti välja 1939. aasta hilissügisest alates. 35-37. aastate mõistes suur kiirus
saavutati kasutades ebatavalist keresse tõmmatavat mootori jahutusradiaatorit. Õhuvoolu lastud radikaga ei
ulatunud kiirus üle 450 km/h, aga keresse tõmmatud radiaator kindlustas mootori peatse ülekuumenemise.
Kõige lähedasemaks analoogiks “Moranele” nõukogude lennukite hulgas võiks pidada I-16 kahuritega
relvastatud versioone tüüp 17, 27, 28 ning samuti tüüp 29, mis oli relvastatud ühe kuulipilduja UBS ning
kahe ŠKAS-iga. Relvastuse parameetrite poolest asus “Morane “ I-16 tüüp29 ja tüüp 27/28 vahel,
sekundilise kogupaugu mass vastavalt 1,22 kg, 1,79 kg ja 3,14 kg, relvade koguvõimsus 433 kW, 672 kW
ning 1016 kW. Sarnane oli ka lennukite väljalaskearv (1938 – 1940 lasti välja 1236 eelpool mainitud I-16
tüüpi). Mis puutub lennuomadustesse, siis kaotas kõige massilisem prantsuse hävitaja I-16-le
praktiliselt kõiges (vt.tabel):

Märkus: tabelis on erivõimsus antud lähtudes normaalsest stardikaalust ja nominaalsest (mitteforsseritud)
mootori töörežiimist.
“Morane“ mootor (tegu oli sellesama “Hispano–Suiza” 12Y-31 mootoriga, mille litsenseeritud variant
nimega M-100 paigutati pommitajale SB ning mis hilisemas 30 % forsseeritud versioonis stardivõimsusega
1100 hj nimetusega M-105 seisis “Jakkidel”, “LaGGidel “ ning pommitajal “Pe-2”) oli nõrgem, aga
lennuki kaal oli pool tonni suurem kui I-16. Selle tulemusena oli erivõimsus stardil poolteist korda väiksem
kui I-16, mis omakorda määras kõik muud lennuomadused. Jah, tänu vedelikjahutusega mootori
väiksemale risttakistusele, mängule sissetõmmatava radiaatoriga ning mis peamine - suure tiivakoormusele
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- oli “Morane” kiirus viidud muljetavaldava märkeni 500 km/h, kuid selle eest tuli maksta väikese
vertikaalkiirusega ning kannatasid manöövrivõime ja vastupidavus.
Prantsuse juhtkond mõistis, et uus hävitaja, mis saabub lennuväeosade relvastusse, osutus moraalselt
vananenuks ning jääb alla potentsiaalse vastase lennukitele.
Kõige tõhusamaks vahendiks väljakujunenud situatsiooni kiireks parandamiseks sai piiri tagant
lennundustehnika ostmine. Prantslaste valik langes ameerika õhkjahutusega mootoriga (suuremal osal seisis
kaherealine radiaalmootor Pratt & Whitney R-1830) hävitajale “Curtiss” P-36. Vaatamata sellele, et lennuk
maksis kodumaisest “Moranest” kaks korda rohkem, sanktsioneeris prantsuse õhujõudude juhtkond
kõhklematult ameerika hävitajate ostu. Esimesed sada lennukit ekspordinimega “Hawk-75” saabusid
relvastusse 1939. aasta kevadel. Üldse jõudsid prantsuse õhujõud saada 300 lennukit “Hawk-75”.
Nagu kõik ameerika lennukid omas ka “Hawk” soliidset stardikaalu. Kui otsustada tiivakoormuse järgi
(kõigest 118 kg/m2), oli tegu oma põlvkonnas aerodünaamiliselt kõige kergema lennukiga, kergem oli vaid
nõukogude biplaan I-153, mille tiivakoormus oli 84 kg/m2. Tundub, et selline kombinatsioon peaks viima
hästi manööverdava, kuid aeglase lennukini. Tõepoolest, “Hawk” omas väga häid manööverdamisomadusi
ning kerget juhitavust, samuti ka suurt kaldekiirust, kuid samas ei jäänud ta kiiruses maha “Moranest”,
vaatamata sellele, et prantsuse lennuki tiivakoormus oli poolteist korda suurem. Mõistatuse vastus on lihtne
- suurepärane õhkjahutusega mootor kombineeritult aerodünaamikaga (passiivse aerodünaamilise takistuse
koeffitsent oli P-36 kõigest 0,0251, I-16 näiteks aga 0,035) ning automaatselt muudetava sammuga
propeller. See seade (mille väljatöötamises ameerika firmad “Hamilton–Standart” ning “Curtiss–Wright”
olid tunnistatud maailmas liidriteks) võimaldas tunduvalt suurendada mootorigrupi tõmmet kõigil
lennurežiimidel ning sealjuures vabastas ühekohalise lennuki piloodi tähelepanu ning ühe käe propelleri
sammu muutmiselt. 1940. aastal ei olnud sellist seadet ei inglise “Spitfirel” ega ka saksa “Messerschmitil”.
Kõige paremini kõneleb motopropellergrupi efektiivsusest “Hawk-75” vertikaalkiirus, mis ületas
mõnevõrra kahuritega relvastatud I-16-t. Ameerika lennuki puuduste hulka kuulub nõrk relvastus - 4–6
vintpüssikaliibriga kuulipildujat. Kokkuvõttes vastas “Hawk-75” oma lennutehnilistelt andmetelt
nõukogude kuulipildujatega relvastatud I-16 mudelitüüpidele tüüp 18 ja tüüp 24. Märgatav vahe oli
ainult arvukuses, 1938–1939 said nõukogude õhujõud tüüp 18 ja 24 lennukeid 1111 tk.
Õhkjahutusmootoriga prantsuse päritolu hävitajad tõusid õhku 29. septembril 1937. aastal. Firmas Avions
Marcel Bloch välja töötatud lennuk omas kaherealist radiaalmootorit vanimalt mootoriehituskompaniilt
“Gnome-Rhone” ning oli välja mõeldud maailma parimate standardite kohaselt. Täismetallkonstruktsioon,
võimas kõrguste jaoks sobiv mootor, tiivakoormus üle 150 kg/m2 ning võimas relvastus (2x20 mm HS-404
ja 2x7,5 mm tiibades) oleksid teinud selle lennuki saksa pommitajate jaoks tugevaks vastaseks. Paraku ei
õnnestunud prantsuse inseneridel sõja poolt peale surutud lühikeste tähtaegade tõttu toime tulla tehniliste
probleemide laviiniga. Mootor osutus äärmiselt ebakindlaks ning kuumenes pidevalt üle. Kapoti optimaalse
kuju palavikulisi otsinguid ei krooninud edu ning pidev lennukiirus ei ületanud mootori ülekuumenemisohu
tõttu 470-480 km/h. Juhtimissüsteem oli äärmiselt jäik ning lenduritelt sai masin nimeks “lennuk neljale
käele” (avion de quatre mains). Kõige krooniks ei suutnud prantsuse tööstus korraldada vajaliku koguse
propellerite tootmist, mille tulemusena seisid sajad lennukid surnud koormana tehase laoplatsidel.
Esimesena läks seeriatootmisse “Bloch” MB-151, mille relvastuseks oli neli vintpüssikaliibriga
kuulipildujat. 15. detsembril 1938 sooritas esimese lennu kahuritega relvastatud seeria MB-152 mootoriga
GR-14N-21 stardivõimsusega 1030 hj. Selle lennuki katsetustel saavutati kiiruseks 520 km/h, kuid
probleemidele mootoriõli ülekuumenemisega ei leitudki lahendust. Sõja alguseks oli kokku valmistatud
249 “Bloch” MB-151 ja MB-152, kuid ainult 123 neist oli õhujõududele üle antud, ülejäänud seisid
propellerite puuduse või ehitusdefektide pärast vastuvõtukomisjoni poolt väljaprakeerituna tehaste õuedes.
Kümnendaks maiks oli välja lastud 140 MB-151 ja 363 MB-152, kuid vahetult vägedesse oli jõudnud
vastavalt 47 ja 146 masinat. Lisaks kõigele loeti MB-152 uusimaks prantsuse hävitajaks ning nendega asuti
ümber relvastama lennugruppe, mis eelnevalt olid relvastatud “Morane” MS-406–ga.
Tunduvalt edukamalt kulges teise prantsuse hävitaja “Dewoitine” D-520 väljatöötamine ja tootmine.
Teisel oktoobril 1938 toimus selle parima (hilisemate sündmuste põhjal otsustades) prantsuse hävitaja
esmalend. Juba 1939. aasta aprillis võeti vastu otsus, et see masin saab tulevikus prantsuse õhujõudude
põhiliseks hävitajaks ning asendab noorelt vananenud “Morane” MS-406. Kohe tuli ka tellimus esimesele
200-le lennukile. Omades eelmainituga sarnast ehitust, täpselt samasugust tiiva pindala (16 m2) ja
ühesugust relvastust (20 mm suurtükk mootoriblokkide vahel ja 7,5 mm kuulipildujad tiibades), oli D-520
lennuomadustelt parem kahel põhjusel. Esiteks oli ta varustatud võimsama mootoriga (sama “HispanoSuiza”12Y, kuid modifikatsioon 45, mille stardivõimsus oli 935 hj) ning teiseks oli tal tunduvalt parem
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aerodünaamika. Või oleks antud juhul kohasem öelda “mitte nii halb”, kui oli väärastunult kandilisel
“Moranel”. Nii või naa olid ka selle “prantsuse parima hävitaja” kõik lennuparameetrid kehvemad E-seeria
“Messerschmitist”. Nõukogude “uuetüübilistest” hävitajatest oleks lähimaks analoogiks muidugi JAK-1,
mis omas sarnast ehitust, võrdset tiivakoormust, relvastust ning ka mootorit M-105, mis oli loodud
prantslaste “Hispano–Suiza” 12Y baasil. Kuid “JAK-1” oli 22. juuni seisuga vägedes niivõrd vähe
(nõukogude mastaapides), et lisaks selle lennuki TTA toome veel ka kõige massilisema “uuetüübilise”
hävitaja nõukogude õhujõududes MiG-3 andmed. (vt.tabel):

Märkus: nii MiG-3 kui ka “Messeri” näitajad on toodud seerialennukite katsetustulemuste põhjal õhujõudude teadusliku uurimise instituudis ning erinevad seepärast etalonandmetest.
Kommentaarid tabeli juurde on liigsed. Isegi kõige uuemad prantsuse hävitajad olid oma andmetelt
nõrgemad saksa “Messerist” ning nõukogude “uuetüübilistest” hävitajatest. Nii kiiruses,
vertikaalmanöövris, erivõimsuses – ja järelikult kiirus- ja kiirendusomadustelt.
“Pimedate maal on ka ühesilmaline kuningas...” Prantsuse lendurid oleksid olnud õnnelikud ka
“Dewoitine”-de üle, kuid suur tellimus 2320 lennukile kooskõlastati alles 1940. aasta aprillis, kuu aega
enne Saksamaa kallaletungi. 10. maiks 1940 jõudis vaid üks lennugrupp GC I/3 saada endale D-520,
kusjuures ka need 36 lennukit osutusid millegi pärast olevat lennugrupis, mis kuulus Alpide
operatiivtsooni... Nõukogude Liidule andis “ebaõiglane” ajalugu samuti vähe aega, seetõttu oli sõja
alguseks toodetud “vaid” 1289 MiG-3 ja 335 JAK-1, milledest lääneringkondade õhujõudude relvastusse
(arvestamata laevastiku õhujõudusid) oli üle antud 903 MiG-3 ja 102 JAK-1. 1941-se aasta esimese juuni
seisuga oli uusimate lennukitega relvastatud 19 HLP ja 1 LLP (luure...). Veel 322 LaGG-3 olemasolust
“ajalugu” traditsiooniliselt vaikib...
Üldiselt “leiutas” prantsuse juhtkond kenakesti ka lennuväeosade lennukitega varustamisel ja
relvastamisel. Üheks prantsuse lennuväe spetsiifiliseks “omapäraks” oli reservlennukite ebatavaliselt suur
osa. Juba 1939. aasta augustis kolme riigi (Inglismaa, Prantsusmaa ja NSVL) sõjaväemissioonide kurva
kuulsusega läbirääkimiste käigus hämmastasid prantslased sm.Vorošilovit arvamusavaldusega, et ühele
ekipaažile peaks olema pommituslennuväes kaks, aga hävituslennuväes koguni kolm lennukit. Teiste
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sõnadega, lahingutegevuse algul oleks eesliinil kõigest kolmandik neist lennukitest, mida tööstus on
õhujõududele tarninud.
Üllad kavatsused kindlustada pidev ja kiire kaotatud lennukite korvamine viisid selleni, et vaatamata
tööstuse mahtude hoogsale ja pidevale tõusule (kahesajalt lennukilt kuus 1939. aastal kuni viiesaja
lennukini 1940. aasta mais) oli prantsuse eesliini hävituslennuvägi tunduvalt väiksem kui oleks võinud olla.
Näiteks 146-st korras ja komplekteeritud hävitajast MB-152, mis saabusid õhujõududele, oli eesliini
väeosades 10. mail vaid 93 tk. Kolmsada USA-st saabunud hävitajat läksid vaid nelja hävituslennuväegrupi
komplekteerimiseks, st eesliinil osutus olevat vaid 120 “Hawki”. Luftwaffe juhid (nagu ka kogu Saksamaa
juhtkond) ehitasid oma plaanid üles purustava esmalöögi ideele, millesse koondati kõik sõjaeelsel ajal
kogutud jõud ja vahendid. Prantsuse juhtkonna ootava ja passiivse strateegiaga kokku põrkudes viis see
selleni, et Pariisis planeeritud “pidev kaotuste täiendamine” ei toiminudki kunagi riigi ja armee kiire
kokkuvarisemise tõttu.
Autorile tundub sellises situatsioonis kõige korrektsema meetodina prantsuse lennuväe arvukuse
hindamiseks - hinnata peamisi taktikaliste üksuste arvu, mitte aga üksikute lennukite arvu, mis
põhimõtteliselt on iga maa lennuväes vaid kuluüksused, sarnased vahetatavale torule suurtükiväes.
Selliseks põhiliseks ühikuks oli 39. aasta lõpul lennugrupp, mis koosnes kahest eskadrillist, kaksteist
lennukit igaühes. Koos staabilüliga võis täielikult komplekteeritud prantsuse hävituslennuväegrupp
üheaegselt õhku tõsta 27–28 lennukit. Märgime siinkohal, et prantsuse lennuväegrupp oli kõige
väiksearvulisem, näiteks saksa lennuvväegrupp koosnes kolmest eskadrillist, milles kokku 40 lendurit,
nõukogude lennuväepolk aga viiest eskadrillist kuuekümne nelja lenduriga.
Kümnenda mai seisuga asus Prantsusmaa territooriumil 25 gruppi ehk 50 eskadrilli päevaseid hävitajaid.
Neist 13 gruppi olid relvastatud “Morane”-ga, 7 relvastuses olid “Bloch”-151, -152, 4 “Hawk” tüüpi ja 1
“Dewoitine” tüüpi hävitajatega. Täiesti komplekteerituna võisid nad välja panna 750 lennukit ja lendurit.
Faktilist prantsuse hävitajate arvu pakuvad erinevad autorid 552 ja 784 lennuki piirides.
Kogu hävituslennuvägi jagunes nelja Operatiivtsooni (Zone d’Operations Aeriennes) vahel järgmiselt:
-11 gruppi Põhjatsoonis
- 6 gruppi Idatsoonis
- 2 gruppi Lõunatsoonis (Dijoni ümbrus, ligi 300 kilomeetrit rindejoonest )
- 6 gruppi (nende hulgas ka üks poola grupp) Alpi tsoonis ( Lion’i rajoon, üle 500 km rindest )
Nõnda oli 10. mail alanud lahingutegevuse rajoonis vahetult vaid 17 hävitajate gruppi 34 eskadrilli ja
450–500 hävitajaga.
Kõik selgub võrdluses. Tabeli juurde tagasi pöördudes näeme, et 10. mail oli Luftwaffel Läänerindel 27
gruppi (81 eskadrilli) hävitajaid, mille relvastuses oli 1226 “Messerschmitti”. Peale nende oli veel 9
gruppi kahemootorilisi hävitajaid “Me-110”. Need olid muidugi rasked ja kohmakad “poolhävitajad”, kuid
võttes arvesse “Morane” TTA-d, ei tasu neid 319 Me-110 ka tähelepanuta jätta. Niisiis tuli iga prantsuse
hävitaja kohta 2–3 saksa hävitajat. Ning enam kui kaks tuhat saksa pommitajat, mis olid põhiobjektiks,
millele prantsuse õhujõud oleks pidanud oma nõrgad jõud koondama.
Teoreetiliselt oleks saanud prantsuse hävitajate grupeeringut tugevdada ka maa kaguosast veel kaheksa
grupi hävitajate ümberbaseerumisega. Seda osutus aga praktikas võimatuks. Asi ei olnud ainult
hävituslennuväe baseerumise “statsionaarses“ süsteemis ning lennuväe materiaalses kindlustamises.
Võrreldes situatsiooni, milles olid nii Prantsusmaa kui ka NSVL sõja algul, ei tohi unustada veel üht tähtsat
fakti - geograafiat. Nõukogude Liidu peamised sõjaeelsed lennuki-, tanki- ning mootoriehituse keskused
Moskva, Leningrad, Harkov, Voronež, Gorki, Perm, Stalingrad, Rõbinsk, Sverdlovsk asusid kõik
läänepiiridest sellisel kaugusel, mis oli saksa lennuväe lennu-ulatusest praktiliselt väljas. Aga Prantsusmaa
geograafia oli hoopis teine. Suured tööstuskeskused ja tähtsamad sadamad nagu Pariis, Rouen, Havre,
Reims, Dijon, Lion, Marseille asusid piirist 200–300 kilomeetri kaugusel. Ning see tähendas seda, et saksa
ja itaalia pommitajad mitte ainult et suutsid nendeni lennata maksimaalse pommikoormaga, vaid olid terve
tee ka oma hävitajate kaitse all. See ähvardus sundis prantsuse juhtkonda niigi vähearvulist rindelennuväge
veelgi vähendama, suunates hävitajaid suurte linnade õhukaitsesüsteemi.
Selle tulemusena oli nendest 17-st hävituslennuväe grupist, mis olid Põhja- ja Idaoperatsioonitsoonis, 10.
mail alanud sõjas faktiliselt rindel tegevuses vaid 13 gruppi (7 gruppi “Morane”, 4 “Hawk-75” ning 2
“Bloch” tüüpi hävitajatel). Neli gruppi, relvastatud uusimate MB-151 ja –152, kindlustasid Pariisi, Roueni,
Havre ja Calaisi õhukaitsesüsteemi. Teise sõnadega, ligi kolmele ja poolele tuhandele Luftwaffe lennukile
seisis sõja algul vastu vähem kui nelisada prantsuse õhujõudude eesliini hävitajat. Uskumatu! Häbiväärne!
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Kuid just nii läks kunagine suurriik vastu rasketele katsumustele. Enamgi veel, juba 1940. aasta mai lõpus
hakkas lõplikult demoraliseeritud prantsuse juhtkond maa lõunaosas asuvaid õhujõude ümber paigutama,
kuid mitte rindele, vaid hoopis Põhja-Aafrikasse...
Veelgi uskumatum on see, et täiesti lootusetus seisus tekitasid prantsuse lendurid vaenlasele raskeid
kaotusi. Sissetungi esimesel päeval 10. mail tulistati alla 304 saksa lennukit, sealhulgas 104 pommitajat
(51 tk He-111, 26 tk Do-17Z, 18 tk Ju-88 ja 9 tk Ju-87). Kaotused meeskondades oli 607 tapetutena ja
teadmata kadunutena, 133 haavatutena.
Et paremini mõista tekitatud kahju, märgime, et selliste kaotuste taseme säilimisel (mida muidugi
silmnähtavalt sulav prantsuse lennuvägi ei suutnud tagada) oleks saksa Luftwaffel pommitajad lõppenud
juba mai lõpuks.
Tõe huvides tuleb tunnistada, et 10. mail ei võidelnud prantsuse lendurid üksi, neil olid ka liitlased.
Eelkõige Hollandi hävituslennuvägi. See pole nali. Just nimelt väikese, aga vabadustarmastava ja uhke maa
imepisike lennuvägi muutis 10. mai Luftwaffele “mustaks päevaks”: päevaks, mil too kandis raskemaid
kaotusi kogu Teise Maailmasõja jooksul.
Holland ehk Madalmaad on kanalite ja tammide maa. Tuntav osa tema territooriumist on allpool
merepinda ning seda võidakse kaitse eesmärgil üle ujutada.. Sõjaväe keelde tõlgituna on tegu
“tankivastase” maastikuga. Seetõttu tuli Hollandis välksõda läbi viia suuremastaabilise õhudessantoperatsioonina.
22. jalaväediviis, mida kamandas kindral Sponeck, varustatuna ja välja õpetatuna kui “õhust maanduv”
diviis, pidi maanduma Leydeni ja Rotterdami vahel, aga 7. õhudessantdiviisi langevarjurid kindral Studenti
juhtimise all pidid hõivama raudtee- ja maanteesilla üle Maasi jõe. Vastavalt olid nii langevarjudega kui ka
lennuväljadele dessanteeruvate vägede kohaletoimetamisega hõivatud suur arv raskeid kolmemootorilisi
transpordilennukeid Ju-52.
Hollandi hävituslennuväe kondikava moodustasid 60 hävitajat “Fokker D.XXI”, millest 10. mai seisuga
olid korras vaid 28 lennukit. Oma väliskuju ja TTA poolest tuletas see meelde varajast I-16. Just nimelt
varajasi mudeleid, sest 39–40. aastate mudeliteni ta ei küündinud. Need lennukid korraldasidki 10. mail
saksa transpordilennukitele tapatalgud. Koidikul kell 6.45 ründas grupp hollandi hävitajaid esimest 55-st
Ju-52 tüüpi lennukist koosnevat dessandiešeloni. Ning ehkki hollandi lendurid kandsid ette 37 allatulistatud
saksa lennukist, on Luftwaffe dokumentidest näha, et reaalsed kaotused olid 39 lennukit.
Kell seitse hommikul jätkus “Junkersite” hävitamine. Peale poolesaja hävitaja oli Hollandi
õhukaitsesüsteemis ka 16 õhutõrjesuurtüki patareid, kolm suurtükki igaühes. Valhaveni lennuväljal
Rotterdami lähedal tulistasid suurtükid praktiliselt kuni nende vallutamiseni saksa dessantväelaste poolt.
Hollandi hävituslendurid sukeldusid saksa patrullhävitajate poolt moodustatud surmava “vihmavarju” alla
ning ründasid inimeste ja lennukite kogumeid vallutatud lennuväljadel ning mereäärsetel liivarandadel.
Päeva teisel poolel ründasid Valhaveni lennuvälja RAF-i “Blenheimid”, mis andsid lennuvälja pihta mõned
pommilöögid.
Selline oli “triumfimarsi” esimene päev tegelikkuses. 157 transpordi ”Junkersit” oli täielikult hävitatud.
K.Tippelskirch oli oma tuntud monograafias sunnitud tunnistama, et ”...dessandi maandamine 22.
jalaväediviisi kooseisust Rotterdami ja Leydeni vahelises rajoonis ei kulgenud kõikjal edukalt ning mõnes
kohas ebaõnnestus täielikult, põhjustades suuri kaotusi...”. Hollandi lennuväe võitlus kestis täpselt viis
päeva. 14. mai keskpäevaks kahanes lahinguvõimeliste lennukite arv nullini. Hollandi õhujõud hukkusid
võideldes, põhjustades vaenlasele tohutuid kaotusi. Luftwaffe kaotas Hollandi kohal vähemalt 189
eritüübilist lennukit. On ka teisi andmeid, vastavalt R.Jacksoni andmetele hävitasid Hollandi õhujõud 315
lennukit.
Sama ennastsalgavalt võitlesid Prantsusmaa taevas ka inglise lendurid. Juba 10. mai keskpäevaks käskis
RAF-i prantsuse grupeeringu juht tõusta õhku pommitajatel “Battle” ründamaks Wehrmachti
motoriseeritud kolonne. Tegutsedes äärmiselt väikestel kõrgustel, kaotasid inglased õhutõrjetule ning saksa
hävitajate tõttu 13 lennukit 32-st sel päeval startinust. Järgmisel päeval pöördus baasi tagasi vaid üks
kaheksast startinud “Battlest”. 14. mail kulgesid pingelised õhulahingud pontoonsildade kohal Maasi jõel.
Täpselt samuti nagu nõukogude väejuhatus paiskas 30. juunil kõik olemasolevad jõud Berezina jõele
ülesandega iga hinna eest peatada saksa tankiväeosade jõeületus, püüdis liitlaste juhtkond sel päeval
peatada saksa vägede hoogsat edasiliikumist suure veetõkke lähistel. Reidis osalesid 71 pommitajat
“Battle”, milledest pöördus tagasi 31 lennukit. Suurema kaotusprotsendiga operatsiooni ei olnud RAF-il
kogu sõjaaja jooksul...
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Raskeid kaotusi kandsid ka inglise hävituslendurid. Hitlerliku kallaletungi algul paiknes La Manche teisel
poolel neli eskadrilli “Hurricane” ning kaks eskadrilli, mis olid relvastatud “Gladiatoritega”, vananenud
kahepinnaliste hävitajatega, mis kõigi näitajate osas jäid maha I-153-st. Juba pärast 10. maid paigutati
Prantsusmaale kiiresti veel neli eskadrilli “Hurricane” ning sel kombel oli liitlaste käsutuses eesliinil ligi 10
eskadrilli ehk 120 lennukit. 15. mai ööks ehk kuue pingelise lahingupäeva jooksul kaotasid briti õhujõud 71
“Hurricane” ning ligi 15 “Gladiatorit”. 19. mail, seoses saksa vägede kiire edasiliikumisega ning
baseerumislennuväljade vallutamise ohuga, andis inglise õhujõudude juhtkond käsu seitsme eskadrilli
terveksjäänud lennukite ja lendurite ümberbaseerumiseks Lõuna–Inglismaale. Kolm eskadrilli jäi
Prantsusmaale kuni traagilise lõpuni. Taganemise kaoses oli üksikasjalik arvepidamine võimatu, kuid
üldiselt võivad inglise lendurid pretendeerida 100-120-le Prantsusmaa taevas allatulistatud saksa lennukile.
Inglise eskadrillide väljaviimisega Prantsusmaa territooriumilt nende osalus õhusõjas siiski ei lõppenud.
RAF-i “tähetund” saabus Dunkerque päevil. 1940. aasta mai lõpupäevil murdsid saksa tankidiviisid, mis
liikusid loodesse, läbi liitlaste kaitsest, jõudsid La Manche äärde ning piirasid rannikul ümber inglise
ekspeditsioonikorpuse ning prantsuse vägede riismed Bolougne-sur-Mer – Dunkerque rajoonis. Kujunenud
olukorras ei näinud W. Churchill muud võimalust kui pöörduda inglise rahva poole palvega kasutada kõiki
ujuvvahendeid ümberpiiratute päästmiseks. Edasised sündmused toimusid endise hitlerliku kindrali sõnul
nii:
“Flandria ranniku poole liikus imelik laevastik, mille sarnast ajalugu siiani veel polnud näinud...
mootorpaadid, barkassid, purjelaevad, päästepaadid, aurulaevad Thamesilt, lihtrid ja jahid, meenutades
hiiglaslikku mesilasperet, olid kogu aeg kaldavetes. Kõige väiksemad tulid kaldale ligidale, võtsid
inimesed peale ning toimetasid need rohkearvulistele sõjalaevadele alates torpeedokaatritest ning
lõpetadas eskaadri miiniristlejatga, mille pardal nad suundusid Inglismaa päästva rannikuni... Inglise väed
säilitasid imestlusväärse distsipliini. Päästelaevade meeskonnad jätkasid evakueerimist ka kõige
ägedamate õhurünnakute ajal...”
Kokku võttis päästeoperatsioonidest osa ligi 81 kõige erinevamat tüüpi laeva, millega üle La Manche
viidi 338000 inimest. Loomulikult osutus see kõik võimalikuks vaid tänu inglise hävituslennuväe edukale
tegevusele, kes kattis vägede laadimise rajooni. Dunkerque kaheksa päeva jooksul (27. maist kuni 4.
juunini) sooritasid inglise “Hurricanede” ja “Spitfirede” kuusteist eskadrilli ligi 2000 lahingulendu ning
tulistasid alla (ka Luftwaffe poolt kinnitatud) 132 saksa lennukit. Kaaluka ja täpse hinnangu andis juhtunule
W.Churchill. Esinedes 4. juulil, ütles ta: “Sõda ei võideta evakuatsiooniga. Kuid selle evakuatsiooni käigus
saavutati võit, mida tuleb tunnustada. See saavutati õhujõudude poolt ning see oli inglise ja saksa
õhujõudude suurproov...”
Kui märkimisväärne ja omakasupüüdmatu ka liitlaste abi ka ei olnud, langes lahingute pearaskus siiski
prantsuse lennuväele. Kokku sooritasid prantsuse hävitajad 10. maist kuni 24. juunini 9987 lahingulendu
ning usaldusväärsetel andmetel tulistasid alla 684 saksa lennukit. Prantsuse lennuväe arvukus vähenes
hoogsalt (11. juuniks jäi rindele 170-200 lennukit), kuid verised lahingud jätkusid kuni vaherahu
allakirjutamiseni. Selle tunnistuseks on muide kaotused juhtivkoosseisu hulgas. Nii sai 10. juunil raskelt
haavata poola lennugrupi GC I/145 komandör major Kepinsky, 13. juunil tulistati alla lennugrupi GC III /2
komandör, 15. juunil tulistati luurelennul alla GC II/7 kolmanda eskadrilli komandör Papen, 18. juunil sai
õhulahingus haavata ühe parima lennugrupi GC I/5 komandör Akkar.
Üldse hukkus õhulahingutes 257 prantsuse hävituslendurit, 218 sai haavata. Lahingutehnika kaotused olid
250 lennukit, mis tulistati alla õhulahingutes, 123 masinat purunes avariides ja katastroofides. Nende
masinate täpset arvu, mis purunesid saksa õhurünnakutes lennuväljadele ja mis hävitati prantslaste endi
poolt evakueerimisvõimaluste puudumise tõttu, pole võimalik kindlaks teha. Tehes lõplikke kokkuvõtteid
õhusõjast, võime konstanteerida siiski peamist: Olles arvulises vähemuses ning piloteerides lennukeid,
mille tehnilis-taktikalised andmed jäid maha Luftwaffe lennukitest, tulistasid prantsuse
hävituslendurid alla kaks korda rohkem lennukeid kui ise kaotasid!
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Tabelis on näha Luftwaffe pöördumatute kaotuste struktuur prantsuse kampaania käigus. Kategooria
“teised” on arvutuslik suurus, mis on saadud kõigi pöördumatute kaotuste summa ja tema koostisosade
vahena. Põhimõtteliselt on “teised” Prantsusmaa kohal tegutsenud inglise hävitajate, õhutõrjesuurtükkide
ning pommitajate pardalaskurite tegevuse resultaat.
Isegi hitlerlased ei saanud jätta tunnustamata oma vastaste vastupidavust, mehisust ja
lahingumeisterlikkust. Vaherahulepingu tingimuste preambulas (mida nõukogude ajalooteadus maniakaalse
visadusega risti vastu igasugusele loogikale ning faktidele senini “kapitulatsiooniks” nimetab) öeldi:
“...Prantsusmaa võideti ja purustati pärast kangelaslikku vastupanu terve rea veriste lahingute
tulemusena. Seepärast ei taha Saksamaa anda vaherahu tingimustele ja läbirääkimistele sellist vaprat
vastast solvavat iseloomu...” Selliseid väljendeid ei valinud saksa kindralid üldsegi mitte juhuslikult. Saksa
relvajõud, eeskätt saksa lennuvägi, kandsid tohutuid kaotusi ning veel poolteist–kaks kuud sellist
“triumfimarssi” oleks viinud agressori täieliku krahhini.
Kokkuvõttes olid Luftwaffe pöördumatud kaotused koos transpordilennuväega 1401 lennukit, nendest
477 pommitajat, 371 kõiki tüüpi hävitajad, 123 pikeerivat pommitajat Ju-87, 211 luurelennukit. Need on
pöördumatud kaotused. Intensiivse lahingutegevuse käigus pole vähem tähtsad ka üldised kaotused
(allatulistatud ja vigastatud), kuna just nemad määravad selle jõu, millega lennuvägi võib võitlust jätkata.
Üldised kaotused olid Luftwaffes 2073 lennukit, mille hulgas oli:
-691 pommitajat (40 % algsest koosseisust)
-376 ühemootorilist hävitajat (31 %)
-171 kahemootorilist hävitajat Me-110 (54 %)
-164 pikeerivat pommitajat Ju-87 (46 %)
Niisiis oli kõigest poolteise kuu jooksul kaotatud 38,5 % 2. ja 3. õhuarmee esialgsest arvukusest.
Fašistliku juhtkonna avantüristlikes plaanides polnud selliseid kaotusi ette nähtud ning vaatamata oma
suurtele potentsiaalsetele võimalustele polnud saksa sõjatööstus valmis selliseid kaotusi korvama. Nii
näiteks lasti hävitajaid Me-109 1940. aasta juunis välja vaid 180 tk ehk kuus lennukit päevas. Selle
tulemusena langes ühemootoriliste hävitajate arv tervikuna 1329 lennukilt 10. mail kuni 1107 lennukini 29.
juunil.
Uskumatu, kuid fakt – silme all laguneva Prantsusmaa lennukitööstus toimis suurema tootlikusega!
“Dewoitine" tootmise tempo ulatus kümne masinani päevas ning kui 10. mail oli neid masinaid ainult 36
tükki, siis juuni lõpus oli prantsuse õhujõududes 350 lahinguvõimelist D-520-t. Kusjuures samal ajal oli
lahingutegevuse käigus kaotatud 85 seda tüüpi lennukit, neist 54 õhulahingutes. Tunduvalt suuremad olid
pöördumatud kaotused aeglaste ja kohmakate “Bloch” MB-151 ja MB-152 hulgas. Õhus ja maapinnal
kaotati (ka lennuväljadele maha jäetuna) ligi 270 “uuetüübilist” hävitajat. Siinjuures oli tänu tööstuse
pingutustele nende lennukite arv juuni lõpus lennuväes 320, s.t. poolteist korda rohkem kui 10. mail. Ning
sealjuures vahetati kõik MB-151 välja MB-152 või isegi MB-155 vastu.
Tähelepanelik lugeja on loodetavasti juba nördinud. Alles kaks lehekülge tagasi kinnitas autor, et
“…rindele oli 11. juuniks jäänud vaid 170–200 lennukit”, siin aga ulatub vaid kahte tüüpi hävitajate arv
670 lennukini. Kallis toimetus, mida siis uskuda?

- 78 -

Täiesti õiglane ja asjakohane küsimus. Ainult neid küsimusi ei pea lahendama ei toimetuses ega ka mitte
ajaloolase-uurija kabinetis. Selliste asjade eeluurimine peab toimuma uurija kabinetis ning lõpliku otsuse
peab tegema kohus.
Esimene kohtuprotsess (millele Vichy valitsuse dekreediga anti kohustus “tuvastada ja mõista süüdi
Prantsusmaa lüüasaamise süüdlased“) algas juba 1942. aasta veebruaris, tinglikult “vabas” Prantsusmaa
osas Riome linnas. Koos endise ülemjuhataja Gameleni, endiste peaministrite Daladier ning Blumiga astus
kohtu ette ka endine lennundusminister. Selgus paljugi huvitavat. Lennundusminister konstanteeris, et
lahingutegevusse oli kaasatud mitte rohkem kui kolmandik olemasolevast lennukite arvust. Ülejäänud kahe
kolmandiku asukohta minister täpselt ei teadnudki. Tulevahetuse lõpuhetkeks oli Prantsusmaa lõunaosa
lennuväljadele kuhjunud 4200 lennukit, neist 1700 täies lahinguvalmiduses. Hilisem Itaalia kontrollkomisjon avastas Põhja-Aafrikas 2648 prantsuse lennukit, neist 700 hävitajat.
Tõsi, karmi ja õiglase kohtuotsuseni 1942. aasta sügisel asja viia ei õnnestunud. See-eest pärast võitu
hitlerliku Saksamaa üle algas jaht okupantide käsilastele märksa suurema entusiasmiga. Said nii süütud kui
süüdlased. Kohtud määrasid 6763 surmaotsust, milledest poolteist tuhat viidi täide. Mahalastute seas oli
Vichy valitsuse viimane peaminister, Hitleri kirglik austaja Laval (aga enne seda NSVL suur sõber. Nimelt
tema, olles välisminister, sõlmis 1935-l aastal nõukogude-prantsuse vastastikuse abi pakti). Armuandmise
alla sattunute hulgas oli Lavali eelkäija kollaboratsionalistliku valitsuse peaministri postil marssal Petain
(üks Esimeses Maailmasõjas Prantsusmaa võidu innustajatest ja organisaatoritest). Armuandmine seisnes
selles, et 90-aastane vanaätt saadeti eluks ajaks vangi...
Palju on sellest ajast vett merre voolanud, aga mitte ühelgi prantsuse poliitikul, ajaloolasel ega kirjanikul
pole siiani tulnud pähe nimetada 1940. aasta mai ja juuni sündmusi “prantsuse rahva suureks patriootiliseks
sõjaks”. Või siis vähemalt näiteks edukate kaitseoperatsioonide läbiviimisest. Vastupidi, sõnad “1940. aasta
mai” said Prantsusmaale katastroofi ja suurima rahvusliku häbi sünonüümiks. Ja need kaotused, mida
prantsuse, inglise ja hollandi lendurid suutsid tookord vaenlasele põhjustada, on see miinimum, mis oli
võimalik üldise laose ning kaose tingimustes halvatud tahtega valitsuse puhul. Uhiuued hävitajad suunati
otse tehasest Alžiiri, kusjuures valitsuse juht saatis juba kuuendal sõjapäeval Churchillile telegramme
stiilis: “Eile õhtul kaotasime lahingu. Tee Pariisi on avatud. Saatke kõik väed ja lennukid, millised vaid
võite saata...” Pariis jäi mais vallutamata vaid selle tõttu, et Wehrmachti tankidiviiside laviin pöördus peale
Maasi forsseerimist mitte edelasse, maa keskossa, vaid põhja La Manche äärde. Kapitulandid ja reeturid
“tegid käestlastu tasa” järgmisel kuul. 10. juunil põgenes valitsus salaja Pariisist Bordeauxi, 14. juunil
loovutati Pariis lahinguteta saksa vägedele.
Ühesõnaga – sm. Molotovil oli täiesti õigus. Vesteldes 13. juunil 1940 fašistliku Itaalia saadikuga, ütles
nõukogude Valitsuse (nõukogude grammatika reeglite järgi kirjutati see sõna just nii, suure tähega) juht
Molotov: “Pärast tõsiseid lööke, mis on Inglismaale ja Prantsusmaale osaks saanud, on langenud mitte
ainult nende jõud, vaid ka prestiiž ning nende maade ülemvõim läheneb lõpule. Võib arvata, et Saksamaa
ja Itaalia, aga ka NSVL-u häält on paremini kuulda kui kasvõi aasta tagasi... Inglismaa ja Prantsusmaa,
nagu näitavad sündmused, ei suutnud oma pehkinud põhikorralduses katsumustele vastu seista. Teised
riigid osutusid uutes tingimustes rohkem kohanemisvõimelisteks kui nemad. Palju uut pakub Itaalia, palju
uut pakub Saksamaa. Palju uut pakub oma teed liikudes ka NSVL...”
Jah, fašistide ja kommunistide relvavendlus tugevnes iga päevaga. 24. juunil lendas depešš sedapuhku
juba Roomast Moskvasse. Bolševistliku Venemaa saadik kandis vaimustusega ette oma kohtumisest
fašistliku Itaalia juhiga:
“...Mussolini kohtus minuga oma tohutu kabineti uksel. Vestluse ajal oli ta armastusväärne ja audientsi
lõppemisel saatis mind kabineti ukseni... Mussolini rõhutas, et käesoleval hetkel on kolmel maal – NSVL-l,
Itaalial ning Saksamaal – vaatamata siserežiimide erinevusele (püha tõde, no ei olnud Itaalial oma
Kolõmad.- M.S) üks ühine ülesanne: see on võitlus plutokraatia, ekspluataatorite ning lääne sõjaõhutajate
vastu...”
1940. aasta suvel näis puna-pruunidele (ja mitte ilma põhjuseta), et nende võitlus “plutokraatia,
ekspluataatorite ning lääne sõjaõhutajate vastu” on lähedal võidukale lõpule. Oli jäänud vaid lõpetada oma
saarele lukustatud Inglismaaga. Churchilli põikpäine soovimatus alistuda (lootes võitja armulikusele) häiris
Hitlerit nii palju, et ta ühes oma avalikest esinemistest võrdles briti peaministrit kukega, kellel on pea juba
maha raiutud, kuid kes ikka veel hoovis oma nõrgenevatel jalgadel ringi jookseb...
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Peatükk 12

Miinimum ja maksimum
Õhuvõitlused Prantsusmaa kohal 1940. aasta mais–juunis olid praktiliseks näiteks sellest, milliseid
minimaalseid kaotusi võis Luftwaffe kanda kokkupõrkes hävituslennuväega, mis jäi talle alla nii arvukuses
kui ka lennukite TTA-s. Minimaalseid – kuna, kordame veelkord, mehised prantsuse lendurid võitlesid
kokkuvariseva riigi taevas. Midagi oli mäda prantsuse riigis ning isegi väheste vandele ustavaks jäänud
sõdurite enesetapjalik kangelaslikus ei suutnud riiki hoida häbiväärsest kaotusest.
Õhulahingud 1940. aasta augustis ja septembris, mis läksid ajalukku kui “õhulahing Inglismaa pärast”,
võivad olla heaks näiteks sellest, milliseid maksimaalseid kaotusi võis Luftwaffe kanda, sõdides arvulises
vähemuses ja osaliselt ka nigelamate TTA lennukitega. Maksimaalseid, kuna mehised inglise lendurid
sõdisid riigi taevas, mille rahvas ja valitsus olid ühtsed ning täis otsustavust võidelda oma maa vabaduse
eest viimase padruni ja viimase sõdurini.
Isegi seltsimees Maiski, häbituim stalinlikest õukondlastest, raamatu “Kes aitas Hitlerit?” (milles ta
tõestas sama edukalt nagu kaks korda kaks on neli seda, et Hitlerit ei aidanud mitte NSVL, kes saatis
“bensiini ja gasoliini saksa armeele, kes oli märkimisväärselt edukas...”, vaid just see maa, kus Maiski oli
saadikuks) autor, isegi tema kandis 22. juunil (kummalisi nalju armastab vahel Ajalugu) 1940. aastal õhurünnakute eelõhtul Moskvasse ette:
“Nüüd võib juba täie kindlusega öelda, et Briti valitsuse otsus vaatamata Prantsusmaa kapitulatsioonile
sõda jätkata leiab üldrahvalikku toetust... Suurt rolli mängis selles Churchilli esinemine. Paanikat pole.
Vastupidi, kasvab põikpäis , külma briti meeletuse ja otsustavuse laine lõpuni vastu panna”.
Edasi teatas nõukogude saadik Inglismaal mõningase ehmatuse ja peataolekuga (või veel, polnud ta ju
suutnud täita Kominterni täitevkomitee ja veel ühe mõjuka seltsimehe juhiseid), et: “mõnede kommunistide
seas levib umbes selline kontseptsioon: praegune sõda, vastupidiselt tema initsiaatorite soovile, muutub
“kaitsesõjaks” ja “õiglaseks“ koos kõigi sellest tulenevate asjaoludega... Kõik mõtlevad ühest – kuidas
tõrjuda eelseisvat saksa rünnakut… Churchill omab töölisringkondades suurt populaarsust... Tööaja
pikendamine, ametiühingu liikmelisuse äramuutmine (nii seisab tekstis), piirangud ja muu sõjatööstuses
kulgevad tänu elanikonna meelestatusele ilma märkimisväärsete raskusteta...”
“Elanikkonna meelestatus” ei muutunud ka peale süstemaatiliste pommirünnakute algust Londonile ja
tuhandete, hiljem ka kümnete tuhandete rahulike elanike hukkumist. 14. septembril 1940 kirjutas Maiski
Moskvasse:
“Täna on kontsentreeritud pommirünnakute kuues päev... Ei ole kahtlust, et sakslased pommitavad mitte
niivõrd sõjalisi objekte, vaid suunavad oma rünnakud laiade rahvamasside vastu. Teisiti ei saa seletada
fakti, et nad pilluvad pomme ühtlaselt kõikidele linnaosadele, kusjuures (mis eriti iseloomulik) just väikese
kaliibriga pomme kaaluga 10–15 kg, mis on täiesti ebasobivad sõjaliste objektide ründamiseks. Heidetud
on ka suur kogus süütepomme... Igal sammul on lagunenud majad, segipööratud kõnniteed, väljalennanud
aknaklaasid... Paanikat ei olnud ega ole. Tähtsat rolli mängib selles Briti valitsuse kindel positsioon.
Muidugi on rahutust, häiritust ning ebakindlust tuleviku ees, kuid lüüasaamismeeleolud puuduvad...”
Alates 7. septembrist pommitati Londonit 65 päeva järjest. Peamiselt öösiti.
Ööl vastu 15. novembrit 1940 viskasid 437 Luftwaffe pommitajat Coventryle 394 tonni fugasspomme
ning 56 tonni süütepomme.
Kokku olid kaotused kuni 41. aasta jaanuari lõpuni tsiviilelanikkonna hulgas 86 000 inimest, purustati ligi
miljon elamut, kuid lüüasaamismeeleolud jäidki ilmumata.
Kuninganna Elizabeth (praeguse kuninganna ema) ei sõitnud ära ei Kanadasse ega Kuibõševi, rääkimata
kodusest Šotimaast. Ta sõitis mööda purustatud Londoni kvartaleid, jagas Punase Risti juhina tekke
kodututele, ühena esimestest saabus ühe ööga mahapõletatud Coventrysse. Vaatamata teravaimale
“toorainenäljale” töötas Inglismaa tööstus kolmes vahetuses ning lahingulennukite väljalase kasvas
pidevalt. Nii näitas ennast maa, kelle saatus oli 1434 lenduri kätes. Jah, just nimelt sellise kaadriressursiga
pidi opereerima RAF-i hävituslennuväe juhtkond. Churchill kirjutas: “Mitte kunagi ajaloo jooksul pole nii
paljud võlgnenud nii paljut nii vähestele “.
“Õhulahingut Inglismaa pärast” on kirjeldatud sadades raamatutes, vähimate üksikasjadeni, sõna otseses
mõttes päevade ja tundide kaupa. Ärme hakkame seda kõike kordama ning piirdume vaid äärmiselt lühida
kokkuvõttega.
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10. juulil 1940 oli Hävituslennuväe juhtkonnal 49 eskadrilli, 15. septembriks kasvas see arv mõnevõrra ja
ulatus 52 eskadrillini. Suurem osa oli relvastatud “Hurricanedega” (33 eskadrilli) ja ainult 19 eskadrilli
omasid “Spitfiresid”. Vaatamata igapäevastele keskmiselt 15–20 lennuki kaotusele õnnestus inglastel
konflikti algul hoida lahinguvalmis hävitajate arvu diapasoonis 704 lennukist (17. august) kuni 754
lennukini (31. august)
Vaenlasel (2., 3. ja 5. õhulaevastik) oli kasutada järgmised jõud:

Nagu tabelist näha ei suutnudki Luftwaffe korvata kaotusi, mis saadi prantsuse kampaania käigus. Veelgi
väiksem oli lahingukõlblike lennukite arv. Erinevatel andmetel oli neid augusti keskel 1040–1145
pommitajat, 787–821 hävitajat, 189 Me–110 ning 286–294 pikeerivat pommitajat. Kuid igal juhul oli
Luftwaffe ülekaal vähemalt kolmekordne.
Luftwaffe ülesanne seisnes selles, et kaheksa päeva jooksul hävitada löökidega lennuväljade pihta ning
õhulahingutes peamised vastase hävituslennuväe jõud, võita ülemvõim õhus La Manche kohal ning luua
sellega tingimused maavägede dessandiks Briti saartele.
See ülesanne jäigi täitmata. Kõige pingelisemad lahingud kulgesid 25. augustist kuni 7. septembrini.
Nende kahe nädala jooksul kaotasid inglased 285 lennukit (kolmandik lahinguvõimelistest masinatest), 103
pilooti hukkus ning 128 sai raskelt haavata. Siiski osutusid Luftwaffe kaotused veelgi suuremaks, sakslased
kaotasid 385 lennukit , neist 240 hävitajat. Kuuendaks oktoobriks olid sakslaste pöördumatud kaotused:
- kõiki tüüpi pommitajad 685 lennukit, neist 543 lahingus allatulistatud
- kõiki tüüpi hävitajaid 753 lennukit, neist 675 õhulahingus allatulistatud.
Juba septembri keskpaigaks oli saksa juhtkond sunnitud keelama päevased pommireidid ning üle minema
inglise linnade öistele terroristlikele rünnakutele. See võimaldas lahingust välja viia hävituslennukite
gruppide jäänused ning samuti vähendada pommitajate kaotusi (kolme kuu – oktoobri, novembri ja
detsembri - jooksul kaotati “vaid” 283 pommitajat). Kuid need rahulike elanike massimõrvad ei omanud
enam ei mingit operatiivset ja veel vähem strateegilist tähendust. Dessandi maandamine Briti saartele tuli
edasi lükata määramatusse tulevikku, RAF polnud mitte ainult purustamata, vaid kasvas nii kvantitatiivselt
kui ka kvalitatiivselt. Täiskäigul toimus eskadrillide ümberrelvastamine vananenud “Hurricanedelt”
“Spitfiredele”..
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1940. aasta lõpuks olid Luftwaffe pöördumatud kaotused kasvanud eri andmetel 1733–1813 lennukini.
Inglased kaotasid samal ajal veidi üle üheksasaja lennuki (902–915 lennukit). Kokkuvõttes oli kaotuste
suhe üks kahele. Ning seda esialgse suhte üks inglise lennuk kolme saksa lennuki kohta juures. Selline
võit ei tulnud “vähese verega”. Piisab vaid märkida fakti, et 52-st eskadrillikomandörist hukkus 14 ja sai
raskelt haavata 10. Neljakümne kolmandas eskadrillis vahetus kolme lahingukuu jooksul neli komandöri!
Üks kõige resultatiivsematest RAF-i eskadrillidest, 501-ne, mis “Hurricanedel” lennates tulistas alla 43
vaenlase lennukit, vahetas lendavkoosseisu 35 päeva jooksul kaks korda täielikult välja.
Lõpetades jutu sündmustest “õhulahingust Inglismaa pärast” peaks paluma lugejat mitte otsida “musta
kassi pimedas toas”. Nimelt selle pärast, et seda seal pole ega pole kunagi olnudki. Mitte mingit
“rahvuslikku varjundit”. Inglise krooni alamateks olid kõige erinevamad inimesed kõige erinevamatest
rassidest, erinevate usutunnistuse ja keeltega. 1940. aastal võitles Inglismaa taevas tõeline “antifašistlik
internatsionaal”. RAF-i lendurite hulgas oli poolakaid, tšehhe, prantslasi, uus-meremaalasi, austraallasi,
lõuna-aafriklasi, kanadalasi... resultatiivsuse poolest oli neljandal kohal “poola” 303-s eskadrill (mis lendas
“Hurricanedel” ja tulistas kuue nädala jooksul alla 44 vaenlase lennukit). Resultatiivsuse poolest neljas
RAF-i äss oli tšehh Joseph František, kes tulistas alla 17 lennukit. Poolakate hulgas oli lendur nimega
Šapošnikov (8 võitu). Stanislav Skalski, sündinud Venemaal, tulistas esimese saksa lennuki alla Poola
kohal esimesel sõjapäeval 1. septembril 1939, sõdis RAF koosseisus sõja lõpuni. Veel üks “poolakas” –
vürst perekonnanimega Golitsõn - sai tuntuks sellega, et tulistas alla “Messerschmiti” enam kui kümne
kilomeetri kõrgusel. Teha midagi sellist “Hurricanel” on tehniliselt võimatu, kuid nagu ütlevad prantslased
– noblesse oblige - kõrge sünnipäritolu kohustab...
Edu, mida saavutasid RAF-i lendurid, on niivõrd silmapaistev ning veenev, et seda on raske viia kokku
teadmisega, et arvukuselt suurim lennuk “õhulahingus Britannia pärast” jäi oma TTA poolest maha
mitte ainult uusimatele E-seeria “Messeritele”, vaid ka “lootusetult vananenud” I-16 le.
Kordame veelkord, et 52-st eskadrillist oli ainult 19 (36,5 %) varustatud “Spitfiredega”, aga kaks
kolmandikku sõdisid ikka veel “Hurricanedel”. Inglise “orkaani” projekteerimine algas juba 1933-l aastal,
esmalend sai teoks 1935. aasta kuuendal novembril. Ühesõnaga, tegu oli sellesama esimese “kiirhävitajate”
(30. aastate keskpaiga mõistes)–monoplaanide põlvkonnaga, tiivakoormusega veidi üle 100 kg/m2 nagu ka
meie I-16. Planeeritud oli sarnaselt, välja kukkus aga hoopis erinevalt. Vanima lennukiehitusfirma
“Hawker” konstruktoritelt tuli kogukas ehitis, mis oli kaetud isegi mitte vineeri, vaid presendiga,
tiivapindalaga 24 m2 ning tühikaaluga 2118 kg. Polikarpovi hävitajal oli mootori sama võimsuse ning
samaväärse relvastuse juures tiivapindala vaid 14,5 m2 ning isegi kõige raskemate ehk siis kahuritega
varustatud modifikatsioonide puhul oli tühikaal 1433 kg. Edasi võib enam mitte seletada...
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Sel hetkel Saksamaa parim äss Mölders, katsetades 1940-l aastal Prantsusmaalt saadud “Hurricane”,
kirjeldas masinat järgmiselt:
“”Hurricane” - see on sissetõmmatava telikuga lendav lodi. Ehkki hästi lendav ning püsiv viraažidel, jääb
ta oma lahinguomadustelt lootusetult alla meie Me-109-le – pöördetüür liigub raskelt, lennuk reageerib
eleroonidele loiult” (mis tähendab väikest kaldekiirust ning aeglast viraaži minekut. - M.S).
Nõukogude lennukikonstruktor A.N.Jakovlev kirjutab oma memuaarides:
“ Inglastele meeldis varustada meid hävitajatega “Hurricane”, täiesti vananenud masinatega, mille
kasutamisest nad ise olid juba loobunud. Need lennukid ei suutnud kuidagi võidelda “Messerschmittidega”. Läbirääkimised tarnete kohta käisid 41. aasta septembris. Vaatamata esimeste sõjanädalate
kohutavatele kaotustele keeldus nõukogude valitsus sellisest “kingitusest” nagu inglise “Hurricane”. Eriti
muljetavaldav on Jakovlevi positsioon – “Need lennukid ei suutnud kuidagi võidelda
“Messerschmittidega...”
Seda, et “Hurricaned” kokkuvõttes oma TTA poolest jäid “Messerschmittidele” alla, pole kunagi kellegi
poolt kahtluse alla seatud. See, et I-16 ületas “Hurricanet” kõigi lennuandmete osas (erandiks siinkohal
väga väike üleolek kiiruses suurel kõrgusel), ei kutsu samuti esile vähimatki kahtlust. Sellega seoses oleks
huvitav ära kuulata lenduri arvamus, kes sõdis “Messerite” vastu nii “Hurricanel” kui ka I-16-l
“ – Nikolai Gerassimovitš, kuidas Teile näis “Harrikein” esimesel pilgul?
- Esimene pilk – “küürakas”! No ei saa selline küürakas olla hea hävitaja. Hilisem mulje ei muutunud.
Eriti hämmastasid tiivad. Ülipaksud. “Harrikeinil” olid tiivad paksemad kui Pe-2-l
- “Harrikein”oli juhtimise poolest I-16-st lihtsam?
- Jah, lihtsam. Mingeid raskusi lennuki omandamisel ja piloteerimisel ei olnud.
- Nikolai Gerassimovits, kuidas Teile “Harrikeini” relvastus tundus?
- Meie “Harrikeinidel” oli 8 või 12 kuulipildujat, neli või kuus kummagis tiivas. “Lewis” kuulipildujad,
7,7 mm...150–300 meetriselt distantsilt oli nende efektiivsus väike… Ehkki kui päris ligi minna, võib ka
nendega korralikult äsada... See oli vist 42-l aastal. Murmanskile tehti suur õhurünnak ning me kuuekesi
tõusime õhku. Ja nii, Murmanski lähedal, me nad avastasimegi. Neid oli ligi kakskümmend, võib–olla
rohkemgi... Ründasime suurel kiirusel alt. Näen, Kovalenko pani “Harrikeini” peaaegu vertikaalselt ja nii
libisedes, viiekümne meetri pealt põrutas “Junkersile” kaheteistkümnest kuulipildujast. Näen, et “Junkers“
läheb pooleks, saba ühele poole, muu teisele. ...Lõikaski Kovalenko “Junkersi” pooleks, otse minu silmade
all...
- Ma arvasin, et see on luiskelugu nagu oleksid briti lendurid “õhulahingus Britannia pärast”
kuulipildujatega saksa lennukeid tükkideks lõiganud?
- Ei, “Lewis”-kuulipildujatega võis seda tõepoolest teha ja muidugi ka meie ŠKAS-dega, see oli ju
laskekiiruse poolest unikaalne relv. Väikeselt vahemaalt, viiekümne meetri pealt, võis neljast ŠKAS
kuulipildujast koosnev patarei tiiva ära “saagida”, selliseid juhuseid oli. Selliselt vahemaalt tulistad pikalt,
padruneid ei säästa, hajumisele kah sülitad. Võis saba küljest lüüa ning tiiva maha saagida.
- Kas relvade tiibades asumine ei seganud?
- Ja veel kuidas. Seal oli kõige väiksem raudade vahe kaks ja pool meetrit. Hajuvus oli suur ja surnud
tsoon kah.
- Marssal Zimin, kes ühena esimestest õppis ümber “Harrikeinile”, kirjutab oma memuaarides, et
“...pidada lahingut “Harrikeiniga” on sama, mis ratsa pterodaktüluse seljas sõdida”. Rääkis, et
lennuk on “unikaalse” aerodünaamikaga - pikeerides kiirust ei kogu, kabreerimisel kaotab seda
momentaalselt...
- Kõik on õige. Pterodaktülos, täpselt. Tal oli ju paks profiil. Kiirenduse dünaamika oli väga halb
(võimsus poolteist korda väiksem kui I-16. - M.S.) Maksimaalkiiruse poolest oli ta vististi kiirem kui I-16
(“teravaninalise vedelikjahutusega mootori väiksem takistus. - M.S.), kuid kuni ta seda kiirust kogub, võib
paljugi juhtuda. Juhise andmisel ta manöövriga ei hilinenud, aga see kõik toimus kuidagi uimaselt. I-16-l
panid ainult käe juhisele ja juba ta pööraski, nõksakuga, aga see küürakas oli väga aeglane. See-eest põles
hästi. Nagu tikk. Perkal ju.
- Aga kas I-16 põles halvemini? Samuti ju perkal?
- Halvemini. Ja mootor oli palju töökindlam. (arvatavasti peetakse silmas õhkjahutusega mootori
suuremat vastupidavust lahingukahjustustele. - M.S.) Ja I-16 oli ju väike, talle oli raske pihta saada!
- Nikolai Gerassimovitš, kui Teil oleks valida, siis millisel hävitajal te eelistaksite sõdida, kas I-16-l
või “Harrikenil”?
- Muidugi I-16, sellel, millisel sõdisin, tüüp 28. Aga valikut ju polnud...”
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Need on väljavõtted intervjuust endise hävituslenduri N.G. Golodnikoviga, kes sõdis kuulsa 2. Kaardiväe
HLP-s Põhjalaevastiku õhujõududes, mida käsutas tuntud polaarlendur, kahekordne Nõukogude Liidu
Kangelane B.F.Safonov. Pärast sõda jätkas Golodnikov teenistust lennuväes, jõudis lennuväe kindralmajori
auastmeni ning oli Põhjalaevastiku õhujõudude ühe teenistuse – õhus tulistamise alase ettevalmistuse ülem.
Põhja õhusõjas ei olnud meie vastaseks ainult sakslased, vaid ka Soome õhujõud. Soome lendurid sõdisid
kogu maailmast kokku korjatud hävitajatel, mis reeglina ei olnud ei parima kvaliteediga ega ka enam mitte
esimeses nooruses. Olid neil nii prantsuse “Moraned”, itaalia “Fiatid”, hollandi “Fokkerid” ning ameerika
“Brewsterid”... Kuid isegi lendurid, kes olid harjunud lendama sellise vananenud tehnikaga, ei lugenud
“Hurricane” väärilisteks konkurentideks.
“Kõigist vaenlase hävitajatest on kõige kergem alla tulistada “Hurricane”. Ta on täiesti abitu kuni
kolme kilomeetri kõrguseni. Aeglane, kohmakas ning vähemanööverdav. Kui kohtate “Hurricane”, siis
püüdke ta meelitada lahingusse viraažidel, kus ta on täiesti teie meelevallas. Selle lennuki hävitamiseks on
kõige parem tulistada kere esiosasse ning leek haarab ta silmapilkselt”.
Eelpool toodud tsitaat on võetud õhulahingu taktikasoovitustest, mis on koostatud 1943. aasta aprillis
hävituslendur Hans Windi poolt (resultatiivsuselt teine äss Soomes, 75 õhuvõitu, tema loengute konspekti
kasutati õhujõudude õppematerjalina mitu aastakümmet).
Lühidalt, inglise lendurid ei hoolitsenud tulevaste ajaloolaste mugavuse eest. Oleks ju lihtne ja
üldarusaadav kirjutada, et “lootusetult vananenud ning saksa hävitajatega mitte mingil kombel võrreldavad
inglise hävitajad ei suutnud tagasi tõrjuda Luftwaffe õhuhorde, aga “uuetüübilisi hävitajaid
(s.t.”Spitfiresid”) oli sõja algul veel väga vähe (neid oli tõepoolest väga vähe, alla 300), sellepärast kõik nii
juhtuski...
Kuid RAF-i piloodid rikkusid ära selle “köögiloogika” ja mis mõõtmatult tähtsam, rikkusid ka kõik
Hitleri strateegilised plaanid.
“Spitfire” oli tunduvalt parem lennuk. Kui arvude järgi otsustada, siis olid “Messeri” ja “Spitfire” TTA-d
enam-vähem võrdsed. Nad olid ka tegelikkuses võrdsed hävitajad, kuigi konstruktsioonilt ja
projekteerimispõhimõtetelt väga erinevad. “Messer” oli uus, kaasaegne hävitaja, kuigi hakkas lendama
aasta enne “Spitfiret”. Ta oli kontseptsioonilt uus masin, suure tiivakoormusega kiirhävitaja, äärmuseni
kitsendatud kerega (risttakistus oli poolteist korda väiksem konkurentidest, aga kabiini uskumatut kitsikust
on märkinud kõik katsetajad), lennuk dünaamiliseks vertikaalmanöövriks. “Spitfire” loodi tohutu suure
tiivaga (22,5 m2 vs 16 m2 “Messeril”) ning oli juba sündides (nagu ka meie I-16) vananenud lennuk,
lennuk lahinguks horisontaalpinnal aeglasel manöövril. Selle, milleks ta sai hiljem, võlgneb ta firma
“Rolls-Royce” fenomenaalsele mootorile.
Keskaegsete legendide võluri nimega ristitud mootor “Merlin” kiirendas lennuki tiivakoormusega 125
kg/m2 imelisel kombel kiiruseni 582 km/h, aga “Spitfire” modifikatsiooni Mk-IX, mille tiiva pinnakoormus oli 146 kg/m2 (väiksem kui “Morane” MS-406 või Me-109 E), kiirus ületas 650 km/h. Sealjuures
arendas “üheksandale” paigutatud mudel “Merlin”-65 väikestel kõrgustel võimsusi: nominaalrežiimil 1400
hj, lahingurežiimil 1750 hj ning “erakorralisel” režiimil (mitte üle viie minuti) 2170 hj. Sellise võimsuse
saavutasid inglise insenerid mootorilt kaaluga 725 kg ja töömahuga 27 liitrit. Võrduseks – saksa “Daimler–
Benz” DB-601E kaaluga 715 kilo ja töömahuga 34 liitrit arendas maksimaalset stardivõimsust 1350 hj.
Ning et juba kõik puust ja punaseks teha – 2170 hj 725 kg kaalu juures on sama kui “Žiguli” mootor (75 hj)
kaaluks 27 kilo...
Sellise mootoriga oleks ka palk suutnud lennata. Kuid inglise hävitaja ei olnud palk, vaid üks kõige
voolujoonelisemaid lennukeid, mille passiivse aerodünaamilise takistuse koefitsent oli 0,021. ( ”Messeril”
0,024–0,026, tömbininalisel I-16-l aga 0,035). Mitte väikest rolli “Spitfire” aerodünaamilises täiuslikuses ei
mänginud ka tiiva konstruktsiooniskeem, tänu millele sai õhuke tiib piisava jäikuse ja tugevuse. Niisiis
saadi aerodünaamikute, kere projekteerijate ning mootoriehitajate koostöös unikaalne suure kiiruse ja heade
horisontaalmanööverdusomadustega lennuk
Veel üks “Spitfire” edu komponent kandis nime “isopropüülbensool”
Asi oli selles, et mingit maagilist vormelit “Rolls–Royce” insenerid ei tundnud. Nad tegid mootori lihtsalt
väga suure ülelaadimisega, mis ulatus 1,94 atmosfäärini. Konkurentidel õnnestus ülelaadimise suuruseks
saada vaid 1,35–1,45 atm. Suur ülelaadimine tähendas vastavalt ka suurt surveastet silindrites, mis
omakorda nõudis mitte vähem kui 100 oktaanarvuga bensiini. See tähendas, et lennukikütuse
valmistamiseks oli vajalik spetsiaalsete detonatsioonivastaste lisandite lisamine, kusjuures neid lisandeid
oli vaja tohututes, tuhandetesse tonnidesse ulatuvates kogustes. Isopropüülbensooli tööstusliku tootmise
küsimus õnnestus esimesena lahendada Ameerikas grupi vene teadlaste poolt, kelle eesotsas seisis
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tsaariarmee kindralleitnant professor V.N. Ipatjev. Ipatjevi isopropüülbensool töötas tõrkumatult nii
ameerika, inglise kui ka nõukogude hävitajate mootorites. Kummalise saatuse iroonia tõttu oli professor
Ipatjevil lihane vend, mäeinsener N.N Ipatjev, kel oli maja Jekaterinburgis. Jah, just seesama maja...
Olid “Spitfirel” ka omad puudused. Või pehmemalt öeldes iseärasused. Kusjuures osad neist olid
“Messeriga” ühised. Esiteks oli selleks vigastusalti vedelikjahutusega mootori kasutamine ning teiseks
teliku paigutuse ebaõnnestunud valik.

Selle valiku tulemusena osutus rataste vahe neil lennukitel palju väiksemaks kui teistel hävitajatel,
milledel telik oli kinnitatud tiiva külge ja tõmmati keresse. Koos mõningate juhtimise eripäradega
“Messeril” viis see lennuki rohketele ümberpaiskumistele stardil või maandumisel. “Rohkete” tähendab
seda, et iga kahekümnes tehasest väljalastud lennuk purunes ümberpaiskumise tõttu.
Küllaltki kergelt suhtusid nende lennukite loojad ka passiivsetesse kaitsevahenditesse ja vastupidavusse.
Kui nõukogude I-16 kõigil prototüüpidel alates 1936–1937. aastast paigutati standartvarustuses lenduri
kaitseks soomusseljatugi, siis nii “Hurricane", “Spitfire” kui ka “Messerschmitt” lasti seeriatootmisse ilma
mingi soomuskaitseta. Sakslased asusid soomust lenduri selja taha paigaldama alles peale Prantsusmaa
kampaaniat, alates mudelist E-3. "Spitfirel" ilmus soomusseljatugi alles alates seeriast Mk-II, s.t.
minimaalselt kaitstud lennukid ilmusid väeosadesse alles 1940. aasta sügisel.
Väga tinglikuks võib lugeda ka E-seeria “Messeri” bensiinipaagi protektorit. Õhujõudude teadusliku
uurimise instituudi spetsialistid kirjutasid oma aruandes: “Protektor on väga õhuke ning on ilmselt ette
nähtud kaitseks juhuslike lekete eest”. Duralumiiniumist bensiinipaak kopeeris istme kuju ning asus lenduri
istme all ja taga. Vaevalt 400 liitrine kanister bensiiniga, mis liiatigi paiknes tagant ründava vastase kõige
tõenäolisemas tabamissektoris, saksa pilootide tuju tõstis... Arvatavasti oligi nõrk paagiprotektor üheks
põhjuseks, miks inglise hävitajad, relvastatuna vaid kuulipildujatega, suutsid õhulahinguis edukalt saksa
hävitajaid alla tulistada.
Saksa hävitajate kaheldamatuks eeliseks, kusjuures selliseks, mida pole näha tabelites, oli see, et alates Eseeria masinatest varustati hävitajate mootorid kütuse sissepritsega (tänapäeva autojuhid nimetavad seda
“inžektor”). Lisaks sissepritsesüsteemi kõigile muudele eelistele (suur ökonoomsus, töökindlus) võis ilma
karburaatorita (ja ujukita) lennukimootor töötada ka negatiivsetel ülekoormustel. 1940. aastal ei suutnud
seda mitte ükski inglise, prantsuse või nõukogude hävitaja. Kiiresse pikeesse minekuks pidid nad algul
sooritama poolkeeru ning alles peale seda pikeerima, tagades niimoodi positiivset ülekoormust, samal ajal
kui “Messeri” piloodil piisas vaid juhise ettelükkamises ning tema lennuk sööstis kaart joonistades alla.
Nagu juba eelpool kirjutatud, pikeeris “Messerschmitt” erakordselt hästi, edestades ükskõik millist oma aja
hävitajat.
Tõsi, tõsiseid probleeme tekkis kõrgkiirusel pikeest väljumisega. Inglise lendurid, kes katsetasid 1940-l
aastal trofeemasinat, kirjutasid oma aruandes:
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“Manipulatsioonid tüüride ja eleroonidega kiirusel 483–644 km/h on raskendatud ja muutuvad kiiresti
väsitavaks, piloot on sunnitud rakendama märkimisväärseid jõupingutusi isegi minimaalseks eleroonide
kallutamiseks. Horisontaaltüür muutub niivõrd raskeks, et piloot suudab seda neutraalasendist vaid
minimaalselt kallutada...”
Märkimisväärne on see, et nii inglise kui nõukogude katsetajad jõudsid teineteisest sõltumatult samadele
järeldustele – saksa hävitaja omab piisavat manööverdusvõimet vaid kiirustel 300–350 km/h. Optimaalseks
kiiruseks viraaži sooritamiseks oli katsetuste tulemusena kiirus 248 km/h. Lahingupööret koos üpris
tagasihoidliku kõrguse kogumisega 500 meetri võrra (mis on tunduvalt vähem nõukogude “lakeeritud
kirstu” LaGG–3 analoogsest näitajast) soovitati alustada kiirusel 355 km/h. Nõukogude “uue põlvkonna”
hävitajatel JAK-1, MiG-3 ning LaGG-3 olid need soovituslikud kiirused 100 kilomeetrit suuremad.
Me-109 E-3 katsetused õhujõudude teadusliku uurimise instituudis näitasid, et eleroonide suurt
efektiivsust omas masin kiirusel 280–300 km/h. “Vaadi” sooritamiseks kulus sel kiirusel 5 sekundit. Edasi
hakkas eleroonide efektiivsus langema ning kiirusel üle 550 km/h alanes kaldekiirus täiesti vastuvõtmatu
suuruseni 11 kraadi sekundis. See tähendas, et järsu pöörde alustamiseks kulus “Messeril” 5–7 sekundit.
Kordame veelkord - juhitavusega olid suurtel kiirustel probleemid kõigil selle aja hävitajatel. Kõigil, kuid
erinevas ulatuses. “Messer” eristus üldsegi mitte juhuslikult teistest lennukitest juhitavusnäitajate eriti
tugeva halvenemisega. Masin projekteeriti 1935. aastal lennuks maksimaalselt 465 km/h. Ka aerodünaamilised juhtpinnad projekteeriti sellistele kiirustele. Lihtsamalt öeldes muutus “Messer” suurtel
kiirustel mõõdukalt manööverdusvõimelisest hävitajast millekski mittejuhitava suurtükimürsu sarnaseks.
Nõukogude “Õhulahingu pidamise juhend” kirjutas sellest nii: “Pikeerimise ajal ja üldse suurel kiirusel
on suuna muutmine Me-109-ga raske. Kui rünnaku ajal on tarvis teha suurem kursimuudatus, väljub Me109 rünnakust ning läheb üles, et korrata rünnakut...” Selliste omadustega hävitajate taktikaline võte “ pall
kummipaela otsas” (“Saksa lendurid püüavad alustada lahingut, omades ülekaalu kõrguses, kusjuures
nende rünnakud koosnevad valdavas enamuses lühikesest rünnakust ülevalt ning väljumisest rünnakust
järsu “künkaga” üles.”) omas teatud eeliseid ja oli mõnel juhul vägagi efektiivne. Kuid viia õhulahingu
kogu mitmekesisus ainult ühele võttele on võimatu ning see sunnib uuesti ümber hindama Me-109 E-3 ja
“lootusetult vananenud” I-16 väärtusi.
Kõige peamise kriteeriumi – pardarelvastuse efektiivsuse järgi, ületas I-16 kahuritega modifikatsioon
ühetähenduslikult “Messerit” (sellest rääkisime 10. peatükis). Edukam horisontaalmanööver ei kutsu samuti
esile mingit kahtlust, kuna tiivakoormus on väiksem, erivõimsus on poolteist korda suurem, mille
tulemusena on viraažiaeg 17-18 sekundit Me-109 27 sekundi vastu. Õhkjahutusega mootori vastupidavus
lahingus on vedelikjahutusega mootorist alati suurem. I-16 39–40. aastate mudelite bensiinipaak oli
efektiivselt protekteeritud ning valmistatud fiibrist, mis erinevalt “Messeri” alumiiniumpaagist ei tekitanud
augu ümber kidasid, mis takistasid protektoril auke sulgeda. Lisaks asus bensiinipaak I-16 kõigil mudelitel
kõige kaitstumas kohas, mootori ja piloodikabiini vahel. Eest kaitses kogukas mootoriplokk ja tagant
soomusseljatugi.
Saksa hävitaja müütiline paremus vertikaalses tõusuvõimes (see tees on ühine enamustes kodumaistes
publikatsioonides) ei ole kinnitatud millegagi: ei tabeliandmetega (vertikaalkiirus maapinna lähedal oli I-16
tüüpidel 24, 28, 29 suurem kui Me-109), ei terve loogikaga (I-16 erivõimsus oli rekordiliselt suur, ületades
vastast ligi 40%), ei katselendurite tähelepanekutega. ”Tõusukiirus on halb, kõrgema pilotaaži figuure
sooritab uimaselt” – selline oli hinnang Me–109 E-3-le peale katseid ÕJ TUI-s (Õhujõudude teadusliku
uurimise instituut). Mis puutub lahingu jaoks kõige tähtsamat, dünaamilist tõusuvõimet, siis siin oli
“kiitsakas” muidugi parem, kuid ka siin sõltus kõik konkreetsest situatsioonist (kes omas ülekaalu
kõrguses) ning ka konkreetse piloodi kogemustest ja meisterlikkusest.
Reaalseks ja vääramatuks eeliseks I-16 ees oli ainult kiirus (80 km/h suurem). Edasi läks asi meile
halvemaks. 1941. aasta suvel relvastati üle poole Luftwaffe hävituslennuväe gruppidest Idarindel ümber
järgmise, kiirema mudeliga Me-109 F-2. See lennuk ei jäänud enam I-16 staatilisel lennul kõrgusekogumises maha ning ületas teda tunduvalt horisontaalkiirustel kõigis kõrguse diapasoonides. Koos
rekordilise pikeerimiskiirusega võimaldas see igal hetkel takistuseta väljuda lahingust I-16-ga. Mis
kahtlemata omas suurt väärtust. Kaugeltki mitte alati pole mõtet löömingusse ronida. Kuid samuti on tähtis
ka see, et ülekaalu õhus ei ole võimalik saavutada ainult lahingust väljudes. Pidada aga
manööverduslahingut suurtel kiirustel “Messer” juhitavusprobleemide tõttu ei suutnud ning kiirustel alla
400 km/h olid kõik eelised lennuomadustes ja relvastuses I-16 poolel.
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Siinkohal lõpetame “teoreetilise” arutelu ja hakkame omandama seda, mille on antud teema kohta kirja
pannud rohkearvulised praktikud.
“ I-16 on kiiruses muidugi nõrgem kui Me-109, kuid ületab teda manöövris. Suruda lahingut peale
“Messerile”, kes seda ei soovi, I-16 ei saa, kuid vastasega, kes soovib lahingut, suudab I-16 suurepäraselt
toime tulla. I-16 võib alati Me-109 eest ära lipsata, kui vaid I-16 piloot vastast õigel ajal märkab.
Harilikult toimuvad lahingud I-16-ga otserünnakutel. I-16-le nagu kõigile hävitajatele, omab suurt tähtsust
üleolek kõrguses. Rünnakute vastu eesmisest poolsfäärist ülalt pole Me-109 lendur millegagi kaitstud.
Asudes kõrgemal võib laskumise arvelt (s.t. kõrguse kiiruseks muutmise. – M.S) I-16 rünnata Me-109 ka
tagant, seepärast on I-16 gruppidele äärmiselt oluline omada ülekaalu kõrguses ning ešeloneerida oma
lahingukord nii, et vähemalt üks lüli oleks kõrgel.
Hävitaja I-153 peab lahingut pidama samuti kui I-16. “Tšaika” eeskujulik manööverdusvõime teeb ta
raskelthaavatavaks kohmaka Me-109 jaoks, kui ainult I-153 piloot piisavalt ringi vaatab (vastasel juhul
võib kiirem Me-109 rünnata pea-aegu nähtamatust tagumisest poolsfäärist. – M.S).
I-153 võib alati põigata kõrvale Me-109 rünnaku eest ning kohata teda otserünnakul tulega. Kusjuures
tihti juhtub nii, et I-153 saab tulistada “Messerit”, aga see ei jõua vastase poole pöörduda... Lõpuks tuleb
veelkord meenutada, et suvalise lennuki allajäämist tõusuvõimes ja kiiruses saab enne lahingut korvata
ülekaaluga kõrguses ja selle säilitamisega”.
See on lõik eelnevalt mitmel korral tsiteeritud “Õhulahingu pidamise juhistest” 1943. aastast. Väärib
märkimist, et selleks ajaks polnud ei I-16 ega ka “Tšaikasid” enam praktiliselt relvastusse jäänud, nii et
“Juhendi” (mis oli sügavalt salajane dokument ja mingile “hurraa-patroitismile” ei pretendeerinud) mõte oli
tõmmata joon alla nõukogude “vanema tüübi” hävitajate kasutamise kogemustele Me-109 uusimate
modifikatsioonide F ja G vastu. Veidra kokkusattumise tõttu võttis samal aastal praktiliselt samade
sõnadega oma kogemused lahingutest I-16 ja I-153-ga kokku soome äss H. Wind.
“Kui vastase lennukiks on I-16 või I-153, kasutage järgmist taktikat. Tõuske algul vaenlasest 500 meetrit
kõrgemale, kuna meie lennukid on kiiremad (nii on ingliskeelses tekstivariandis, fraasi mõte pole täiesti
arusaadav.- M.S). Lähenemise ajal püsige rangelt vastase taga, sest mõlemad lennukid võimaldavad head
vaadeldavust tahasuunas.. Lähenemise kiirus võib olla küllaltki suur. Vahetult enne tulistamisdistantsile
jõudmist libisege kõrvale, siis avaneb teil võimalus tulistada küljelt väikese nurga alt. Tulistades otse
tagant peatab istme seljatoe soomusplaat tihti ka 12,7 mm kuuli (imelik, 8 mm soomus ei tohiks
teoreetiliselt peatada suurekaliibrilist kuuli, võimalik, et lennuvälja “kulibinid” mõtlesid midagi välja. M.S.). Algusest peale peate hästi sihtima, sest nii I-16 kui ka I-153 manööverdavad niivõrd hästi, et te ei
suuda neid tabada peale seda, kui nad on teie lähenemist märganud. Nende kõige levinum
kõrvalekaldumise manööver on kiire pööre 180 kraadi. Kui märkate, et vastane alustab seda manöövrit, on
parem väljuda lahingust (ootamata, kuni I-16 piloot teiega arveid klaarima tuleb.- M.S.) ja valmistuda
uueks rünnakuks. Ärge kunagi siduge ennast lahinguga viraažidel I-16 või I-153–ga, kuna nad mõlemad on
parema pöördevõimega kui meie hävitajad...”
Ning lõpetamaks juttu I-16-st toome veel fragmendi intervjuust N.G. Golodnikoviga.
– Milline oli teie üldine mulje I-16 –st?
- I-16 oli keeruline lennuk, piloteerimistehnika suhtes range. Väikseimgi juhise “ületõmbamine” (s.t.
kriitiliste kohtumisnurkade ületamine. – M.S) ja ta läks pöörisesse. Tõsi küll, pöörisest tuli ta välja kiiresti,
nii tava- kui ka pahempidisest pöörisest (erakordselt väärtuslik omadus hävitajale, mille piloot
lahinguägeduses võib lennuki tahtmatult pöörisesse viia. – M.S) I-16 oli väga manööverdusvõimeline,
sooritas kõikvõimalikke kõrgema pilotaaži elemente. Ma lausa armastasin seda lennukit.
- Nikolai Gerassimovitš, kas on tõsi, et I-16 võis teha viraaži ümber telefoniposti?
- Tõsi, horisontaalmanöövri koha pealt oli see unikaalne lennuk.
- Kas sihikud ikka tagasid normaalset täpsust?
- Meil polgus avati tuli 50-70 meetri pealt, siis kui kere needid paistma hakkasid. Seal ei saa ükskõik
millise sihikuga mööda lasta. 200-lt meetrilt ei tulistanud me kunagi, liiga kaugel.
- Milline oli relvastus?
- Erinev. 28-dal ja 29-dal mudelil olid kahurid, 10-ndal, 17-dal ja 27-dal mudelil kuulipildujad. Osadel
mudelitel sai “Berezineid” ja ŠVAK-e omavahel vahetada...
ŠKAS-de purustusvõime oli väike. Me-109 E vastu olid nad piisavad, E oli puudulikult soomustatud, aga
vaat F-i või pommitaja vastu jäi nõrgaks. 10-ndal tüübil olid kuulipildujad UBS, sünkroniseeritud. Head
kuulipildujad, võimsad ja töökindlad..
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Suurtükk ŠVAK oli väga võimas. Ehkki kahuritega I-16 oli tavalistest raskem, aga ikkagi olid head. Algul
olid tõrked, aga see oli teeninduse tõttu. Kui õpiti õieti hooldama, siis tõrkeid enam polnud. ŠVAK-l olid
väga võimsad fugassmürsud. Kui lõhkes mootori juures, keeras kõik juhtmed ja torud sõlme.
- Kas mootori ekspluateerimisel oli probleeme?
- Mootorid olid I-16-l väga head, töökindlad. Kaks-kolm silindrit saavad viga, ikkagi tuled koju. Aga
“63”-s, vaat see oli jõud! I-16 kuulas üldse hästi gaasi, momentaalselt kiirendas maksimumini, eriti veel
“kuuekümne kolmandaga”. Töötas hästi kõigil kõrgustel (need ameerika “Cyclone-Wright” mootorid
sõdisid terve sõja “lendavatel kindlustel” B-17 ja töötavad siiani AN-2-l.- M.S.)
- Nikolai Gerassimovitš, kas I-16 jäi “Messerschmittile” tugevasti alla?
- 28 ja 29 tüübi I-16 ületasid Me-109 E –d. Kiirus oli “Messeritega” üks, aga see-eest manööverdavuses,
nii horisontaal- kui ka vertikaalmanöövris oli I-16 “E”seeria “Messerist” parem.
- Imelik. Ükskõik millises teatmikus on öeldud, et I-16 tüüp 28 ja 29 kiirus on 3000 meetri peal 440
– 460 km/h, aga Me-109E kiirus 570 km/h ning Teie räägite, et ühesugune? Aga “ülekaal
vertikaalmanöövris” - no see on juba midagi hoopis uut?
- Maksimaalsel kiirusel lennatakse manööverlahingus haruharva. Täpsemalt, harva keegi oskab. I-16
saavutas 500 km/h kergelt, “E” lendas kiiremini, kuid mitte palju, lahingus vahet kiirustes ei tuntud.
(optimaalne kiirus kõrgemaks pilotaažiks on kaks korda väiksem maksimaalsest.- M.S.) Kiirenduse
dünaamika oli I-16 vapustav, eriti mootoriga M-63. See oli tema teine unikaalne omadus peale
horisontaalmanöövrit. Dünaamika poolest ületas ta kõiki kodumaiseid hävitajaid, isegi uuetüübilisi. Kõige
lähemal oli JAK-1, aga isegi tema jäi maha. “Messer” pikeeris hästi, läks minema, I-16 oli selles halvem,
otsaesine on suur, pikeerimisel ei lasknud üle 530 km/h minna. Aga peab ütlema, et lahingust väljumisega,
kui oli vaja ära minna, kas meil või neil, polnud probleemi.
- Kuidas lahkusite lahingust, kas pikeerides või vertikaaltõusul?
- Kuidas olukord võimaldas, nii ja naa.
- See tähendab, kui Nõukogude Liidu Kangelased V.F.Golubev ja A.L. Ivanov oma memuaarides
kirjutasid, et hävitaja I-16 rahuldas neid kuni 1942 aasta lõpuni, siis pole see propaganda?
- Ei, ei ole...”
Lennuväe peamarssali A.A.Novikovi memuaarides (1942. aastal oli ta Punaarmee õhujõudude juhataja)
leiame veelgi kaalukamaid tõendeid selle kohta, et I-16 ja I-153 olid veel 42-l aastal paljude lendurite
arvates täiesti lahinguvõimelised masinad. Novikov meenutab, et 28. septembril 1942. aastal (s.t. kõige
palavamatel Stalingradi lahingu päevadel) kutsuti teda välja Stalini juurde arutamaks küsimust I-16 ja I-153
tootmise taasalustamisest. Tähtis on märkida, et kirjaga tootmise taaskäivitamisest pöördus Stalini poole
S.A.Hudjakov, kes oli sel hetkel 1. Õhuarmee komandör. Sõja algul oli Hudjakov Läänerinde õhujõudude
staabiülem, sellesama Läänerinde, mille väeosad kandsid sõja esimestel päevadel raskeimaid kaotusi. Ja
nagu tavatsetakse arvata, just “lootusetult vananenud “ hävitajate tõttu. Hudjakov teadis paremini kui keegi
teine kõiki nende lennukite tegelikke miinuseid ning sellest hoolimata luges vajalikuks nende masinate
taastootmise viivitamatut alustamist. Isegi veel aasta pärast 41. aasta suvetragöödiat!
Loomulikult lükati 42. aasta septembris idee aeglaste ja manööverdamisvõimeliste lennukite taastootmisest
tagasi. Nende aeg oli möödas ning hävituslennuvägi vajas võimsa relvastusega kiirhävitajaid, uue varustuse
ning uute võimalustega dünaamilise manöövri kasutamiseks. Selliseid masinaid, mille katsetamised algasid
ammu enne seda, kui esimene seeria Me-109 E-3 veeres tehase lennuväljale...
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Peatükk 13

Rotikuningas ja "hävitajate kuningas"
Jah, tõesti, 1938/39. aasta talvel algasid hävitaja I-180-ne (mis ületas E-seeria Me-109-t kõigi oma TTA
poolest, kaasa arvatud maksimaalne kiirus kõikidel lennukõrgustel) katsetused. Ja juba 1939. aasta sügisel
ilmusid Polikarpovi KB joonestuslaudadele I-185 joonised - see oli lennuk, mis oli oma ajast kõvasti ees.
Alles sõja lõpus 1944-45. aastatel ilmusid taevasse hävitajad, mis olid samade parameetritega kui I-185.
Ning kõike seda arvestades olid 22. juunil 1941 läänepoolsete sõjaväeringkondade õhujõudude
relvastuses 3/4 hävitajatest "Išak"-d (I-16) ja "Tšaika"-d (I-153).
Jah, oma sünnihetkel olid need lennukid nii head, niivõrd paremad "parimast maailmastandardi tasemest",
et nendega sai ka veel 1941. aastal kuidagi sõdida. Kuid kas siis selleks maailma suurim, rikaste
loodusressursside ja andekate inimestega riik elas barakkides ja "kommunalkades", töötas kolmes
vahetuses, et luua sõjalennukid, millega saatusliku katsumuse hetkel sai "kuidagi sõdida"?
Üks nende sündmuste peategelasi kirjeldas NSVL lennundustehnikat tabanud saladusliku - esimesel
pilgul - seisaku põhjusi niimoodi:
"...I-15 ja I-16 kohtusid "Messerschmittidega" esimest korda Hispaanias. Need olid hävitajad Me-109B
610 hj "Junkersi" JUMO-210 mootoriga ja nende kiirus ei ületanud 470 km/h. Meie hävitajad ei kaotanud
kiiruses „Messerschmittile“, relvastus oli kõigil enam-vähem võrdne – 7,6mm kuulipildujad, meie omadel
oli parem manööverdusvõime ja „Messerid“ said neilt kõvasti tappa... Meie lennundusjuhid olid nende
asjaolude pärast väga rõõmsad. Kujunes enesega rahulolu õhkkond ja kodumaise hävituslennuväe
moderniseerimisega ei kiirustatud (autori poolt rõhutatud). Kuid üsna varsti saabus kainenemine...
Hitlerlased arendasid palavikulist tegevust ja arvestasid Hispaanias toimunud esimeste õhulahingute
kogemusi. Nad parandasid radikaalselt oma masinaid... Moderniseeritud „Messerschmitt“ anti
seeriatootmisse Me-109E mudeli nime all. Kui ma külastasin 1939.aasta sügisel nõukogude
majandusdelegatsiooni koosseisus Messerschmitti tehaseid Augsburgis ja Regensburgis, siis ma nägin, kui
laialdaselt käis Me-109E seeriatootmine. 1939. aastal ehitati neid umbes 500 tk. Moderniseeritud
„Messerschmitid“ saadeti Hispaaniasse, kus nad osalesid parima saksa hävituslenduri Möldersi juhtimisel
hispaania tragöödia lõpuperioodi õhulahingutes. Nende lennukite paremus I-15 ja I-16 ees oli selge...
Vaatamata heale manööverdamisvõimele jäid meie hävitajad saksa omadele õhulahingutes alla, kaotades
neile kiiruses ja eriti - relvastuse kaliibris ja laskekauguses... Ja kui suur ka polnud vabariiklaste lendurite
kangelaslikkus, lõpptulemuse otsustas materjalosa kvaliteet...
Peale rekordite tulevärki oli see ebameeldiv, esimesel pilgul lausa seletamatu ootamatus. Kuid see oli
reaalne fakt: lennunduse osas me jäime maha oma põhilisest potentsiaalsest vastasest – hitlerlikust
fašismist... Oli vaja otsustavaid, edasilükkamatuid meetmeid mahajäämuse tagasitegemiseks...
Kui mu lugupeetud lugeja on midagigi lugenud kodumaise lennunduse ajaloost, siis ta tõenäoliselt
mäletab neid – või väga sarnaseid – arutlusi.
Peale lennukikonstruktori A.S.Jakovlevi memuaaride ilmumist on seda tekstifragmenti kasutatud sadu ja
tuhandeid kordi, raamatust raamatusse, jutumärkidega või ilma ning tänu paljukordsele kordamisele on see
valelik müüt muutunud ümberlükkamatuks tõeks. Ja kui enamus suurest hulgast plagiaatoritest on lihtsalt
liiga laisad mõtlemaks, MIDA nad just täpselt ümber kirjutavad, siis seltsimees Jakovlev kirjutab lihtsalt ja
avameelselt ....“mitte päris tõde“. Igal juhul on raske ettekujutada, et inimene, kes on ametilt
lennukitööstuse rahvakomissari asetäitja (aga mitteametlikult Stalini isiklik nõunik lennundusküsimustes),
ei tea üldtuntud fakte.
Hispaanias osalesid lahingutegevuses ainult kaks esimest „Messerschmiti“ Me-109 modifikatsiooni (B ja
C). Nagu Jakovlev absoluutselt täpselt kirjutab, polnud neil lennukitel mingit paremust TTA-s Polikarpovi
I-16 ees ja said korduvalt ja kõvasti tappa. Selline situatsioon säilis kuni „hispaania tragöödia“ viimaste
päevadeni.
Werner Mölders saabus Hispaaniasse (saksa õhuleegioni „Condor“) 1938. aasta aprilli alguses. Kusjuures
sellal oli „Condori“ neljast hävitajate eskadrillist B-seeria „Messerschmittidega“ relvastatud ainult kaks –
ülejäänud kaks sõdisid kiviaegsete biplaanide He-51-ga. Peaaegu samaegselt Möldersiga saabusid
Hispaaniasse ka esimesed Me-109C lennukid, milledele ümberrelvastumine toimus alles 1938. aasta suvel
– sõja viimasel suvel. Nõukogude lendurid lahkusid Hispaaniast 1938. aasta suvel-sügisel. Mölders jõudis
„Hispaania komandeeringust“ tagasi Berliini 5.detsembril 1938.
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Uue kvaliteeditasemega E-seeria „Messerschmitid“ lasti tootmisesse alles 1939. aasta jaanuaris, esimene
(ja ainus) partii Me-109E-sid saadeti Hispaaniasse 1939. aasta kevadel, seda juba Franko valitsusega
sõlmitud lepingu põhjal, kuna „hispaania tragöödia“ (vähemalt selle sõjaline faas) oli selleks ajaks juba
lõppenud. Seetõttu polnud saksa hävitajatel ühelgi Hispaania kodusõja etapil materiaal-tehnilist
üleolekut ja kui „lõpptulemuse otsustas materjalosa kvaliteet“, oleks võit kuulunud vabariiklastele... Mis
puutub aga „Messerschmitt“ Me-109E-3-e, mille relvastuses olid kahurid, siis nende väljalase algas alles
1939. aasta sügisel – selleks ajaks oli lõppenud juba ka „poola tragöödia“.
Peamine pole muidugi nendes kronoloogilistes „vigades“. Nii sihikindlalt eksis seltsimees Jakovlev ainult
sellepärast, et Polikarpovi hävitajate „tehnilise mahajäämuse“ taustal (mis justkui olevat ilmnenud
Hispaanias) tuleks eriti reljeefselt esile see „enesega rahulolu õhkkond“, mistõttu „kodumaise
hävituslennuväe moderniseerimisega ei kiirustatud“.
„Ah Mozart, Mozart! Millal mul sinuga asja pole...“ Millal Stalini impeeriumi ajaloos „ei kiirustatud“
relvastuse moderniseerimisega? Millal juhtus selline aasta või kuu või päev? Nagu ütles veel üks kuulus
kirjanik: „Avage mu silmad, ma ei näe...“
Esiteks käis Polikarpovi KB-s vahetpidamatu töö seeria-„Išakide“ moderniseerimiseks. Samal 1939. aastal
lasti välja: I-16 tüüp 17 – 314 tk; tüüp 27 – 59 tk; tüüp 28 – 16 tk. Kokku 389 hävitajat võimsa
suurtükirelvastusega, mis olid – kui natuke muuta Jakovlevi teksti – „paremad uutest saksa hävitajatest,
eriti kahuri laskekiiruses ja laskekauguses...“. Teiseks ei katkenud ühekski päevaks uute, perspektiivsete
mudelite konstrueerimine.
Esimene Polikarpovi „teravaninaline“ hävitaja, mis oli varustatud vedelikjahutusega mootori ja
silindriplokkide vahes asuva kahuriga, konstrueeriti ja katsetati juba 1935. aastal! Lennuk loodi prantsuse
mootori „Hispano-Suiza“ Y-12 baasil ja oli seega prantsuse lennuki „Moran-Saulnier“-406 „lihane vend“.
Ainult sündisid „vennad“ väga erineva kaaluga: ühel oli stardikaal 1950 kg, teisel 2470 kg. Ja ka välja nägi
I-17 palju elegantsem ning passiivse aerodünaamilise takistuse koefitsent oli tal 0,022 (veidi rohkem kui
„Spitfire“-l, veidi väiksem kui „Messerschmitil“). Sellegipoolest ei jätkanud Polikarpov tööd I-17-e kallal.
Tõenäoliselt sellepärast, et ta sai paremini kui prantslastest kolleegid aru „olemasolevast tasakaalust“. 750
hj mootoriga oli võimatu ehitada täisväärtuslikku hävituslennukit ja nõukogude lennukitööstus ei hakanud
raiskama tuhandeid tonne defitsiitseid materjale „surnultsündinud“ lennuki tootmiseks.
Samal ajal müüsid „prantsuse imperialistid“ (keda „uinutas“ 1935. aastal sõlmitud vastastikkuse
abistamise leping) Stalinile veel ühe mootori – kaherealise õhkjahutusega „tähe“ „Gnome-Rhone“-14K.
Uute mootorite tootmine algas Zaporožjes asuvas tehases Nr.29. Mootoritele anti endise „pursuiliku“ nime
„Mistral Major“ asemele tagasihoidlikud proletaarsed nimed M-85 – M-87 – M-88. 1938.aasta märtsis sai
Polikarpovi KB-s valmis uue M-88 mootoriga hävituslennuki eskiisprojekt. M-88 ja M-63 (see on ameerika
„Wright-Cyclone“, mida kasutati I-16 tüüp 24, 28 ja 29 juures) mootorite tehniliste andmete võrdlus tekitab
esmapilgul segadust – milleks vahetada vana mootor praktiliselt samasuguse vastu? Maksimaalne
stardivõimsus on neil mootoritel ühesugune – 1100hj. Nominaalvõimsus nullkõrgusel oli „prantslasel“ isegi
väiksem (840 hj vs 930 hj M63-l). Seejuures oli M-88 tervelt 169 kg raskem!
Kõik need puudused (või „erisused“) kattis kuhjaga peamine – kaherealisel „tähtel“ oli väiksem
diameeter, seega oli ka „lauba“ pindala uuel hävitajal I-180 15 % väiksem! Peale selle oli M-88 palju
„kõrguslikum“ kui M-63 (4,5km kõrgusel oli võimsus 1100 hj vs 900 hj M-63-l). Tasub märkida ka seda, et
mootoreid M-87 ja M-88 kasutati ka nii kahemootorilisel „kaugpommitajal“ kui ka ühemootorilisel
lähipommitajal Su-2. Samasuguse mootoriga hävitaja seeriatootmisse laskmine oleks loonud tehnohoolduse
ja remondi jaoks optimaalse olukorra, eriti rindetingimustes. Ja lõpuks kõige tähtsam – „Gnome-Rhone“
mootorid olid alles oma arengu alguses, samal ajal kui ameeriklaste „Cyclone“-st oli juba viimane välja
pressitud (stardivõimsus kasvas esialgsest 625 hj-st M-25-l 1100 hj-ni M-63-l). Zaporožje KB-s käisid juba
tööd mootori M-89 kallal (stardivõimsus 1350 hj). Riiklikel katsetustel 1941. aasta juulis saavutas sissepritsimissüsteemiga forsseeritud M-89 võimsuseks 1560 hj. Arvestuste kohaselt oleks sellise mootoriga
varustatud I-180 saavutanud maksimaalkiiruseks 650 km/h s.o ületanud kiiruse poolest tol momendil kõige
kiiremat „Messerit“ Me-109F-4 (või kõige kiiremat 1944. aasta JAK-3-e).
1938. aasta suvel algas Moskva tehases Nr.156 esimese hävitaja I-180 eksemplari valmistamine. Põhiliste
komponeerimislahenduste poolest (sealhulgas bensiinipaagi asetsemine lennukikeres mootori ja ja
piloodikabiini vahel) sarnanes lennuk I-16-ga, sabaosa ja piloodikabiin olid pea-aegu identsed. Sel moel
tahtis Polikarpov lihtsustada nii lennuki omandamist lendurite poolt kui ka I-180 seeriatootmist Voroneži
tehases Nr.21, kus sel momendil toodeti I-16. „Manööverdamise poolest on lennuk väga sarnane I-16-ga,
kuid on palju püsivam; parem viraažidel ja maandumisel,“ – kirjutas oma aruandes katselendur Uljahhin. –
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„Kiirustel alla 350 km/h kuni 160 km/h ei oma tendentsi langeda pöörisesse, õigesti reguleeritud
trimmeritega säilitab etteantud lennurežiimi ka käest lastud juhisega...“.
Muudatused puudutasid peamiselt tiiva vormi ja ehitust, samuti ka kere ninaosa, mis muutus
„nürininalise“ „Išakiga“ võrreldes palju voolujoonelisemaks. Hävitaja kavatseti relvastada kahe
suurekaliibrilise kuulipildujaga USB ja kahe ŠKAS-ga. Kogu see patarei monteeriti ühisele lafetile (et
kergendada remonti, teenindamist ja vahetust), mis paiknes mootori kohal kere ninaosas. Selline relvavalik
on näide „mõistliku piisavuse“ printsiibist kergele rindehävitajale. UBS-i kuulid läbistasid soomuskatte ja
rebisid protektorid puruks kõigil saksa hävitajatel ja pommitajatel, tervikuna aga oli I-180 sekundilise
kogupaugu võimsus võrdne uusima (ehkki 1938-39. aasta kohta oleks õigem öelda –„tulevase“)
„Messerschmitt“ Me-109F-ga.
Ehituse poolest olid I-180 lähimad analoogid prantsuse „Bloch“ MB-152 ja ameeriklaste „Hawk“-75.
Seda kolmikut ühendab see, et nõukogude ja prantsuse lennukid kasutasid sama mootorit „Mistral Major“
ning ka „Hawkil“ asuv „Pratt-Whitney“ kaherealine „täht“ oli sama kaalu ja võimsusega. Mis siis
tulemuseks saadi? (vt.tabel):

Stardikaal
kg

Tühikaal
kg

Relvastuse
võimsus
kW

Kiirus
max,
km/h

Kiirus
maapinna
lähedal,
km/h

2429

1815

670

455

2750

2097

1214

575/
7km
485

Vert.
kiirus
maapinna
lähedal,
m/min
990

?

670

“Hawk”-75-A2

2600

2121

390

489

?

930

Me-109-E3

2600

2184

492

I-180-3
MB-152

570/
440
4,5km
Märkus: I-180-3 puhul on toodud kõige raskema mudeli andmed (1940.a)

769

Tulemusena oli Polikarpovi hävitaja jälle 250-300 kg kergem kui prantslastel ja ameeriklastel. Kõigis
lennuparameetrites – täielik üleolek. Seejuures ei jäänud Polikarpovi õhkjahutusega mootoriga hävitaja
maksimaalse lennukiiruse poolest (ja seda kõigil lennukõrgustel) alla teravaninalisele “Messerile”, mille
kõrge max kiiruse eest tuli tasuda lahingus vigastusalti vesijahutusega mootoriga. Ja need pole mingi
järjekordse “projekti” arvestusandmed. Need on riiklikel katsetustel fikseeritud andmed, mis on saadud
seeritootmisesse minevalt masinalt.
Mis see siis on? Konstruktori unikaalne talent? Oskus koguda kokku andekaid kaastöölisi? Õnn, mis
naeratab ainult väärilistele? Juba peale 1935. aastal Milaanos toimunud lennundusnäitust, kus hämmastunud publikule esmakordselt demonstreeriti I-15 ja I-16, hakati Polikarpovit kutsuma “hävitajate
kuningaks”. Samas, miks ainult hävitajate? Geeniuse märgiga olid märgistatud kõik tema tooted.
Õppebiplaan U-2 (hiljem nimetati ümber Po-2-ks) loodi 1927. aastal ja seda toodeti seeriaviisiliselt kuni
50-ndate lõpuni! See töötas taevas kui õppe-, side-, sanitaar- ja põllumajanduslennuk. Sõja-aastatel täitis ta
üllatavalt edukalt ülikerge öise pommituslennuki rolli. Nii tootmisaja pikkuselt kui ka universaalsuse
poolest ei olnud lennunduses ühtegi U-2-ga võrreldavat lennukit. Kõik viimseni nõukogude lenduritest, kes
istusid lennuki juhise taha 30-50-l aastatel, said algõppe U-2-ga. Lennukil olid unikaalsed lennuomadused:
ei langenud pöörisesse ka peale väga ränka piloodi eksimust; sundkorras pöörisesse viiduna tuli sellest ise
välja (käest lastud juhisega); tõusis lendu ja maandus metsalagendikult; mootori seiskumise korral planeeris
alla laskumiskiirusega 1-2 m/s s.t aeglasemalt kui langevarjuga! Ja kõige lõpuks maksis vähem kui
“emka”…
Hävituslennuk I-180 ei jäänud oma TTA poolest maha (aga paljuski ka ületas) “Messerschmitt” Me109E-3-st. Võttes arvesse selle lennuki kontruktsiooni sarnasust I-16-ga ja Gorkis asuva lennukitehase
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Nr.21 tootmisvõimsusi (see tehas valmistas 1940.aastal 1607 tk erinevat tüüpi I-16, samuti ka 1103 tk
õppe-treeninglennukit I-16 tüüp 15) võib täie õigusega väita, et kui I-180 oleks lastud seeriatootmisse,
oleks 22. juuniks 1941 sellega saadud täielikult asendada lääne sõjaväeringkondade lennuväljadel asuvad I16-d (kokku oli seal umbes 1650-1750 “išak”-i). Ja seda isegi juhul, kui mitte võtta arvesse, et Gorki tehas
polnud NSVL-s ainus. Näiteks Moskvas asuv suurim lennukitehas Nr.1 laskis millegipärast aastatel 39-40
välja vananenud biplaane I-153 (kokku 3437 tk)…
Üheaegselt I-180 katsetamise ja viimistlemisega alustas Polikarpovi KB printsipiaalselt uue
hävituslennuki I-185 projekteerimist. Printsipiaalselt uus lennuk ei erine piltidel eriti I-180-st ja ainult
tähelepanelikul vaatamisel saab selgeks, et I-185 kere (eriti sabaosa) on mõnevõrra pikem kui I-180
(faktiliselt 6,88m ja 7,74m). Printsipiaalselt uueks tegid selle lennuki kaks asjaolu: väga suur tiiva
pinnakoormus ja ülivõimas relvastus.
30-ndatel aastatel loodud Polikarpovi hävitajaid iseloomustas madal tiiva pinnakoormus (esimeste
seeriate I-15 65 kg/m2, esimestel I-16 100 kg/m2) ja selle tulemusena ülihea horisontaalne manööverdamisvõime. Nõnda tegi I-15 täisviraaži 8 sekundiga! Edaspidi, seoses kaalu ja mootorivõimsuse
suurenemisega, kasvas iga modifikatsiooniga ka tiiva pinnakoormus: viimastel I-16 tüüpidel kasvas see
kuni 137 kg/m2, I-180-l (mis sisuliselt oli järjekordne, ehkki üsna põhjalik, “išaki” moderniseering) oli see
juba üle 150 kg/m2. Hävitaja I-185 pidi kasutama kaks korda võimsamat mootorit kui I-180, kaaluma
poolteist korda rohkem kui I-180, kuid tiiva pindala oli isegi väiksem. Tulemuseks oli lennuk
enneolematult kõrge tiiva pinnakoormusega 220-235 kg/m2. Selline järsk hüpe parameetrites tähendas
täielikku prioriteetide ümberhindamist hävitaja omaduste hindamises.
Ühes paljudest seletuskirjadest, mida ta saatis “päris üles”, selgitas Polikarpov oma otsust niimoodi:
“Sellist tiiva pinnakoormust on kogu aeg kritiseeritud ja kritiseeritakse senini kui lubamatult kõrget, mis
toob endaga kaasa suured maandumiskiirused ja halva manööverdusvõime…Koormuse suurenemine tiiva
ühele ruutmeetrile on vältimatu ja progressiivne nähtus…Moodsate hävitajate mootorite võimsuse järsk
suurenemine võimaldab oluliselt suurendada koormust tiiva ühele m2 vertikaalset manööverdusvõimet
halvendamata (aga just vertikaalmanööver on tänapäeva lahingus määrav ja eriti oluline)… Seega on
ilmne, et on aeg suurendada tiiva pinnakoormust, kuid samal ajal on oluline töötada tiiva kuju ja
mehhaniseerimise kallal”.
Sõda tõestas ühemõtteliselt konstruktori õigsust. Lahingumanöövri põhiosaks sai just dünaamiline
vertikaalmanööver, mis nõudis tiivalt suurt tugevust ja minimaalset takistust s.t väikeste mõõtmetega tiiba
suure pinnakoormusega. Ja ka 30. aastate hävitajate jaoks uskumatu horisontaalkiirus 650-700 km/h osutus
mitte luksuseks, vaid hädavajalikuks tingimuseks pommitajate tabamiseks, millede kiirused sõja lõpuks
lähenesid 550-600 km/h. Selle tulemusel lõpetasid peamised lennundusriigid sõja hävitajatega, millel olid
järgmised tiiva pinnakoormused (kg/m2):
-“Tempest” Mk-V (Inglismaa) – 219
-“Mustang” D (USA) - 243
- “Thunderbolt” D (USA) - 214
-“Focke-Wulf” Fw-190 D-12 (Saksamaa) - 233
-“Messerschmitt” Me-109K (Saksamaa) - 213
Polikarpovi KB töötas kõvasti ka tiiva konstruktsiooni ja mehhaniseerimise kallal, mille tulemusena olid
lendurite hinnangud 230 kg/m2 tiiva pinnakoormusega hävitaja stardi-maandumisomaduste kohta ülimalt
kiitvad:
“Hävitaja kohta ülisuur kandevõime (500 kg pomme, 8 RS-i, 3 ŠVAK-i kolossaalse mürsuvaruga).
Suurepärased stardi-maandumisomadused. Suured kiirused maapinna lähedal ja suurtes kõrgustes, väga
hea tõusukiirus – kõik need omadused lubavad mul järeldada, et lennuk I-185 mootoriga M-71 on üks
maailma parimaist hävitajaist…” (katselendur P.Loginov, 1942.a)
“Lennuk I-185 mootoriga M-71 on oma lennuomaduste poolest üle kõigist seeriatootmises olevatest
kodu- ja välismaistest lennukitest. Piloteerimistehnika ja stardi-maandumisomaduste poolest on lennuk
lihtne ja kergesti omandatav keskmise ja alla keskmise lennukvalifikatsiooniga lenduritele…” (Riiklike
katsetuste aruanne ÕJ TUI-s (Õhujõudude Teadusliku Uurimise Instituut.- Tõlkija märkus) veebruar 1942).
“Olles isiklikult lennanud lennukitel I-16, JAK-1, JAK-7B, LaGG-3, La-5, “Hurricane” ning lennukil I185 mootoritega M-71 ja M-82, tulin järgmisele järeldusele:
1) Ümberõpe teistelt hävitajatüüpidelt lennukile I-185 on lihtne ja ei põhjusta lenduritele mingeid
raskusi.
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2) Lennukit on lennul kerge juhtida, ta on väga stabiilne ja ilma eriliste kapriisideta
3) Start ja maandumine on eranditult lihtne.
4) Lennuki plussideks on veel erakordselt hea vertikaalmanööver (tänu heale tõusukiirusele), mis
võimaldab pidada lahingut vaenlase hävitajatega tingimustes, mis pole alati võimalikud lennukitega
JAK-1, JAK-7B ja La-5.
5) Horisontaalkiiruses on I-185-l suur üleolek võrreldes teiste kodumaiste lennukitega, aga ka vaenlase
lennukitega…
I-185 on parim hävitajatüüpi lennuk tänu lihtsale juhtimisele, kiirusele, manöövrile (eriti vertikaalis),
relvastusele ja vastupidavusele (živutšest vene k.). Rindelendurid ootavad seda lennukit kannatamatult
rindele.” (728.HLP komandör kapten Vasiljak).
Rääkides vertikaalsest manööverdamisvõimest tasub muuseas mainida, et dünaamilise tõusukiiruse
hindamise standardfiguuri – “lahingupöörde” – ajal võttis Polikarpovi hävitaja kõrgust 1500 meetrit
(“Messerschmitt” Me-109E võttis ainult 500 m, MiG-3 ja LaGG-3 800 m, parimad “Messerid” Me-109F/G
peaaegu 1000 m). Õhulahingus andis täiendav 500-700 m kõrgusevõit otsustava paremuse…
“Vaatamata suurele tiiva pinnakoormusele on lennukil tänu erakordselt õnnestunud vormidele,
gabariitidele, tiiva mehhaniseerimisele ja õnnestunud kompositsioonile väga suur horisontaal- ja
tõusukiirus, hea manööverdamisvõime ja suhteliselt lihtne piloteerimistehnika…”
(Katselendur
Stefanovski. Katsetuste aruanne ÕJ TUI-s detsember 1942)
Aga äkki oli sel ajal lihtsalt kombeks kiita aruannetes “kõige eesrindlikumat nõukogude tehnikat”? Ei,
lugupeetud lugeja, ÕJ TUI salajased aruanded pole mitte “Pravda” juhtkiri. ÕJ TUI oli õhujõudude
struktuurne allüksus. See on tellija. Aga tellija kipub sageli negatiivsemalt hindama, kuna temal tuleb nende
lennukitega sõdida. Ja just temalt küsitakse pärast: “Miks te siis ei suuda maailma parimal hävitajal
saavutada ülevõimu õhus?”
Näiteks toimusid 1942. aasta septembris Stalingradi rindel üldiselt väga hea hävitaja La-5 rindekatsetused.
Lennukitööstuse rahvakomissar Šahhurin kirjutas oma väga “tõestes” memuaarides:
“1942. aasta sügisel ilmus Stalingradi taevasse uus nõukogude hävitaja La-5. Lennuk meeldis
lenduritele. Eranditult pingelises olukorras toimunud rindekatsetused kinnitasid uue masina kõrgeid
lahinguomadusi.”
Aga katsetuste salajases aruandes, mis muidugi ka rahvakomissari (s.o peamise õhujõudude tellimuste
täitja) lauale jõudis, oli kirjas järgmine:
1) Lennutaktikalised ja lahingulised omadused:
A) Õhulahingus saksa lennukite Me-109F-4 ja Me-109G-2 vastu jääb La-5 neile tunduvalt alla nii
vertikaalmanöövris kui ka horisontaalkiiruses. Selle tulemusel ei saa lennuk La-5 aktiivselt võidelda saksa
hävitajate Me-109F-4 ja Me-109 G-2 vastu ja on sunnitud jääma kaitsesse…”
Seega räägivad vaimustatud aruanded (nii rinde kui ka TUI omad) Polikarpovi hävitaja kohta, et I-185 ei
olnud mitte ainult hea, vaid fenomenaalselt hea. Ning kui nüüd teades kõiki neid fakte avad A.S.Jakovlevi
memuaarid ja loed alljärgnevat fragmenti, siis esimene mõte, mis pähe tuleb, on järgmine: “Millisest
Polikarpovist kirjutab Jakovlev? Samanimelisest? Justkui ei olnud sellist…”
“Polikarpovil ei vedanud viimasel ajal, tema autoriteet lõi kõikuma ja mis kõige hullem, tundus et ka ta
ise kaotas usu oma võimetesse…Ajal, mil Polikarpov töötas I-180-e projekteerimise kallal, tegeles uute
hävitajate projekteerimisega vähemalt kümmekond vastloodud KB-d…Seega tuli Polikarpovil võistelda
konstruktoritega, kellel küll polnud tema kogemusi ja teadmisi, kuid see-eest olid noored, täis energiat ja
püüdu iga hinna eest saavutada edu, võita endale ja oma konstruktorite kollektiivile õiguse elule (autori
rõhuasetus)…Ja nüüd (peale seda monopolistlikku olukorda, mis tal oli paljude aastate jooksul meie
hävituslennuväes) tuli tal äkki veenduda, et temast läksid mööda noored tundmatud konstruktorid (autori
rõhuasetus), kes lõid hävitajad MiG, JAK ja LaGG. Seda oli raske taluda. Ja kindlasti sai ta suurepäraselt
aru (sügavamalt kui ükski teine konstruktor), et jääda Kodumaa ees tühjade kätega tema jaoks kõige
raskemal ajal – see polnud ainult isiklik ebaõnn…”
Keegi kuulsatest inimestest on öelnud, et kui inimene on andekas, siis on ta andekas kõiges. A.S.Jakovlev,
suure Puškini nimekaim, oli kahtlemata andekas inimene. Ja ka kirjutab ta toredasti…
Loed seda fraasi üks kord ja ei unusta kauaks: “…jääda Kodumaa ees tühjade kätega tema jaoks kõige
raskemal ajal”. Kõlab võimsalt. Nagu revolutsioonilise tribunali otsus. Küll on hea, et leidusid selliseks
puhuks “noored tundmatud konstruktorid”, nende seas ka muidugi seltsimees Jakovlev, aga muidu… Mis
muidu oleks juhtunud meie Kodumaa ja meie kõigiga?
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Kirjutab Aleksander Sergejevitš hästi, eredalt, kujundlikult, kuid sõnad tema memuaarides - “võita
õiguse elule” - pole sugugi metafoor. On aeg, on aeg juba lõpetada pikaleveninud jutuajamine
hobujõududest, soomuse millimeetritest ja lennukikahurite kaliibritest ja meenutada lõpuks seda, et
sündmused meie kurvas jutustuses toimuvad 1938. aasta sügisel. Lennundusajaloo kalendri järgi lõppesid
sel ajal E-seeria “Messerschmiti” katsetused ja tehti viimaseid ettevalmistusi I-180 katsetuste alustamiseks.
Aga Stalini impeeriumi tähtpäevade kalendris oli 1938. aasta sügis kõige dramaatilisem punkt, finaal,
“rotikuningate” aretamise ettevõtmises.
Meenutame lugejale “rotikuningate” aretamise meetodit. Nagu teada, oli keskajal linnades rohkem rotte
kui inimesi. Mõnikord ei jäänud haiguste (kaasa arvatud muhkkatk, mille levitajateks olid rotid ) tagajärjel
linna üldsegi inimesi. Seetõttu oli võitlus rottidega mitme sajandi jooksul elutähtis ülesanne. Ettevõtmine
polnud lihtne – rott on tark, kaval, julm. Harilikud kassid kartsid neid puutuda. Vaat siis mõeldigi välja
“rotikuninga” meetod. Tehti seda niimoodi: püüti kinni paar-kolmkümmend suurt rotti ja topiti nad suurde
puuri. Ilma söögi ja joogita. Mõne päeva pärast on puuris järel hunnik lehkavaid, veriseid laipu ja üks,
kõige tugevam isend. Seesama, kes suutis hävitada kõik konkurendid ja saavutada seega “õiguse elule”.
See ongi “rotikuningas”. Üleelatud stressi mõjul muutub ta psüühika (kui seda väljendit sobib roti puhul
kasutada) – nüüdsest kuni elu lõpuni hakkab ta ründama ja tapma oma suguvendi.
Ka Stalin ise oli selline “rotikuningas”. Peale võitu Trotski, Zinovjevi ja ülejäänud “leninliku kaardiväe”
üle ei saanud ta enam peatuda – ta hävitas järjekindlalt üha uusi ja uusi põlvkondi oma kaasvõitlejaid
(meenutades näiteks “Leningradi süüasja” 1949.aastal, mille käigus tapeti majandusmehed Kuznetsov,
Voznessenski, Rodionov ja teised, kes isegi ei unistanud riigis võimu haaramisest). Viimane hävitamiste
laine (mis algas Ždanovi saladusliku surmaga, jätkus julgeolekuministri Abakumovi arestiga ja Molotovi
faktiliselt võimult kõrvaldamisega) lõppes Stalini enda surmaga, mis juhtus äärmiselt veidratel asjaoludel…
Kuid lähme siiski tagasi aastasse 1938. “Poliitikalava” oli kuhjaga täis puruksrebitud laipu. Tšekistid
(muuseas, 1937-38. aastal koosnes NKVD juhtkond ¾ ulatuses TšeKa töötajatest, kes olid alustanud oma
tööd “organites” 1917-1925. aastal) olid juba jõudnud “kontrrevolutsiooniliste kuritegude” eest arreteerida
Miljon Kolmsada Nelikümmend Viis Tuhat inimest, kellest 691 tuhat oli juba maha lastud ja 115 tuhat
surid piinamistel, vanglates või laagrites. Partei- ja sõjaline ladvik oli juba mitu korda uuenenud, tõelised
“rotikuningad” rebisid puruks ja hävitasid esimese pealerevolutsioonilse põlvkonna juhte, kes olid jooma
kukkunud ja rasva läinud. Nüüd jäi ainult üle viia ka NKVD juhtkonda tõeline “rotikuningas”.
15. august 1938. aasta seisuga oli NKVD enda laibahunnikus 1862 tšekisti, kes olid arreteeritud kontrrevolutsiooniliste (seekord jätame jutumärgid ära) kuritööde pärast. 37-st NKVD juhist, kellele olid
omistatud 1., 2, ja 3. järgu GB komissari auastmed (mis vastasid kindrali auastmele armees), õnnestus 41.
aastani elada vaid kahel. 1938. aasta jooksul vahetus viis korda NKVD Moskva oblastivalitsuse ülem
(Zakovski - 20.01, Karutski – 20.04, Tsesarski – 14.05, Žurbenko – 15.09. Nelja kuu pärast arreteeritakse
ka tema ning tema ametikohale määratakse Žuravljov, kes satub noa alla juba järgmisel 1939. aastal, 13.
jaanuaril).
1938. aasta sügisel ligines suur kaklusekuhi juba “organite” kõige kõrgemate ülemusteni. 22. augustil
ilmus Moskvasse üks kahest peamisest kandidaadist “rotikuninga” tiitlile. Sellel päeval määrati Beria
NKVD rahvakomissari Ježovi (teine peamine pretendent) asetäitjaks. Ellu võis jääda ainult üks. V.Suvorov
esitas oma romaanis “Kontroll” väga ilusa (kuid kahjuks mitte millegagi tõestatud) versiooni, et vandenõu
Stalini kukutamiseks oli määratud 7. novembrile. 5. novembril arreteeriti valveosakonna ülem Dagin (kes
oli juba neljas “peaihukaitsja” kahe aasta jooksul). 6. novembril laskis ennast maha Kremli komandant
Rogov. 7. novembril tähistas kogu nõukogude rahvas enneolematu innukusega Suure Oktoobri 21-st
(“otško”) tähtpäeva. 12. novembril laskis ennast maha Leningradi NKVD valitsuse ülem Litvin (kes oli
Ježovi lähim kaasvõitleja, kelle just Ježov määras sinna kohale ja soovitas teda ka oma asetäitjaks). 15.
novembril kirjutas Ukraina NKVD rahvakomissar Uspenski kirjakese – “otsige mu keha Dneprist” – ja
kadus. Antud isend oli eriti väle ja osav – ta püüti kinni alles poole aasta pärast. 22. novembril arreteeriti
Kasahstani NKVD rahvakomissar Redens. Lõpuks, 25. novembril, võeti Ježov maha NSVL-i NKVD
rahvakomissari ametikohalt. Tema kohale määrati Beria.
Kuid paistab, et Stalin polnud oma valikus veel kindel, seepärast jäeti Ježov vabadusse. Talle jäeti
viimane võimalus – kasutades suurt hulka oma lähedasi ja tuttavaid, kes endiselt töötasid NKVD
struktuuris – hävitada Beria ja tõestada sellega oma “õigust elule”. Kuid Ježov polnud enam võitlusvõimeline. Ta kukkus kõvasti jooma ja ootas tahtejõuetult aresti, mis toimus 10. aprillil 1939. aastal.
Kui laibad olid koristatud ja “poliitikalava” omandas enam-vähem sündsa ilme, võis Stalin konstateerida,
et operatsioon õnnestus täielikult. NKVD juhtivkoosseis noorenes tunduvalt (keskmine vanus vähenes 35
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eluaastani) ja ka tervenes, seda ka otseses mõttes. Dzeržinski ajastu kokainistide ja morfinistide asemele
tulid normaalsed töölis-talupoegade klassist kutid, kellel olid normaalne maitse (viin) ja normaalsed
kalduvused (naised). Ja ka palju kõrgema haridustasemega (enne “puhastust” oli algharidusega 35 % ja
ainult 15 % kõrgemaga; pärast “puhastust” vastavalt 19 % ja 34 %). Alles pärast Suurt Puhastust muutusid
“organid” tõeliselt rahvalikeks ja bolševistlikuks. Enne “puhastust” olid 57% juhtkonnast (eelpool mainitud
37 tšekistlikku kindralit) pärit “sotsiaalselt võõrastest” klassidest (teenistujad, kaupmehed, kodanlik
intelligents), lisaks sellele tuli 31 % neist TšeKaasse esseeride, anarhistide, “Bund”-laste (“Bund” – juutide
revolutsiooniline partei tsaari-Venemaal.- Tõlkija märkus) või isegi valgekaartlaste seast. Lõpuks vastas ka
berialiku NKVD juhtkonna rahvuslik koosseis (80 % venelased ja ukrainlased) rohkem nõukogude
elanikkonna (kelle heaolu valvel tšekistid seisid) rahvuste struktuurile.
“Ja kuidas see kõik puutub lennundusse?” – küsib lugeja. Vägagi puutub! Ja mitte ainult sellepärast, et
massiterrori ohvrite seas oli tuhandeid lennukitööstuses töötavaid insenere ja töölisi. Massilises Suureks
Sõjaks ettevalmistumise käigus muutus lennuvägi vaenulike klannide omavahelises heitluses nii “suureks
nuiaks” kui ka “suureks auhinnaks”. “Nuiaks” sellepärast, et igasugust viivitust või mittetäitmist
lahingulennukite programmi elluviimisel võidi kasutada ümberlükkamatu tõendina “kahjurlusest”.
“Auhinnaks” sellepärast, et lennuväe arendamiseks eraldati kolossaalsed summad (kusjuures veel valuutas,
mille eest osteti või varastati lääne tehnoloogiaid). Lennukitehase või lennunduse KB juhatajaks saamine
(seda enam veel terve lennunduse rahvakomissariaadi) – see oli prestiiž, see oli otseühendus Kremliga, see
oli pidevad kohtumised Peremehe endaga, see oli raha, korterid, autod, väliskomandeeringud, see oli tohutu
hüpe teel võimu ja privileegide juurde!
Heitluse alguses oli kõige suurem “osak” seltsimees Berial. Veel enne tema määramist NKVD juhiks
jõudsid tšekistid arreteerida praktiliselt kogu nõukogude lennukikonstruktorite ladviku: Tupolev, Jeger,
Petljakov, Mjasitšev, Koroljov, Gluško, Tšiževski, Bartini, Nazarov, Tšaromski, Putilov, Stetškin, Neman.
Nad kõik arreteeriti, kuid neid ei lastud maha.
1938. aasta augustis loodi “Spetstehotdel” (STO) NKVD, kuhu hakati koguma arreteeritud konstruktoreid. Kahjuks ei vedanud niimoodi kõigil. Ainult 1938. aastal lasti maha: TsAGI ülem H.M.Harlamov, ÕJ
TUI ülem kombrig N.N.Bažanov, GVF-i peavalitsuse ülem I.F.Tkatšev, vanim lennukikonstruktor
(“lendava tiiva” tüüpi lennukite looja) K.A.Kalinin, tahkekütusega rakettide (tulevased “Katjuušad) loojad
G.E.Langemak ja I.T.Kleimenov…
Oma esimestel NKVD ülemaks olemise kuudel töötas Beria selle kallal, et tugevdada tema käsutuses
olevat inseneride-konstruktorite aktiivi. Kusjuures erinevalt oma eelkäijast – sadistist, narkomaanist ja
pederastist Ježovist – tegi seda eranditult “pehmelt”, sageli lausa kodanlik-liberaalselt. “Beria taotles
pettuse teel “kõrgematelt instantsidelt” (s.t Stalinilt, kuid seda nime pelgasid selle Hruštšovile 23.
veebruaril 1955.a. kirjutatud ettekande autorid veel kasutada) 307 lennundusspetsialisti tagaselja
vangimõistmist, väites, et tavalises korras (s.t arest, piinakelder, “troika” istung) asjaajamine pole
soovitav, kuna see häirivat nende spetsialistide tööd…” Aga tööd oli neil spetsialistidel ees palju. Ja just
nimelt eriala järgi…
10. jaanuaril loodi Beria käsu Nr.0021 põhjal NKVD struktuuris “Osoboje tehnitšeskoje bjuro” (OTB)
(Võib tõlkida kui “Erikonstrueerimisbüroo.- Tõlkija märkus) 1940. aasta septembris-oktoobris koondati
lennundusspetsialistid (aga peale nende istus vangis ka suurtükikonstruktoreid, laevaehitajaid,
keemikuid…) TsKB-29-sse. Kaadrid otsustavad kõik! Arvukad ja kõrgeltkvalifitseeritud kaadrid muutsid
kurva kuulsusega NKVD “šaraškad” kõige suuremaks KB-ks riigis. Iga asja põhiprobleem – töötajate
motivatsioon – lahendati maailmapraktikas enneolematul tasemel! “Präänikuks” oli 20 g võid või narikoht
ahju ääres (selle sai “vanemuse” põhjal kohe Tupolev), “nuudiks” ähvardus sattuda metsalangetajaks
taigasse. Kuid need polnud ainukesed stiimulid, hoopiski mitte. Nõukogude insenerid ei töötanud mitte
hirmu, vaid südametunnistuse järgi. Vähemalt nad püüdsid niimoodi mõelda. Väljapaistev lennukidiislite
konstruktor Tšaromski kirjutas hiljem: “Muidugi oli kõigil seal (OTB-s) solvumistunne ja viha, kuid ma
ütlesin endale alati, et kõige kahjulikum on, kui see solvumistunne hakkab kuidagi tööd takistama. Selles
veensin ma ka oma kaastöötajaid. Peamine – unustada solvang. Oma partei, oma võim – jah, mõnikord ta
eksib, kuid ka parandab oma eksimused. Selline oli minu poliitiline kontseptsioon”. Lugeja mäletab
kindlasti, et sarnase “kontseptsiooniga” (“hakkan tööle veelgi paremini”) oli ka üks tegelasi D.Orwelli
romaanis “Loomafarm”…
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Samaväärsed kõige progressiivsema poliitilise kontseptsiooniga olid ka ülesanded, mis OTB-le anti. Seal
töötati nelja projekti kallal. Kõik need seadsid ülesandeks luua nõukogude lennukitööstuse jaoks
enneolematul tehnilisel tasemel lennukid.
Petljakovi grupp lõi “toote 100” – suure lennulaega kaughävitaja. Lennuk planeeriti varustada kahe M105 mootoriga (kummalgi kaks turbokompressorit), kahe hermeetilise kabiiniga, elektrodistantsilise
juhtimisega (hermeetilisest kabiinist oli lihtsam välja viia juhtmepunt kui liikuvad hoovad ja trossid).
Arvestuslik lennukõrgus oli 12200 m, kaugus – 1400 km s.o kaks korda rohkem kui selle aja seeriatootmises olevatel rindehävitajatel. Lugeja ehk mäletab (vt. Peatükk 3 ja 4), et tolle aja pommitajate
“töökõrgused” ei ületanud 6-7 km. Sellepärast jääb “ toode 100” eesmärk endiselt ebaselgeks. Oma
pommitajate saatmine 12 km kõrgusel polnud aktuaalne, kuna sellal polnud vastase hävitajaid, mis oleksid
suutnud sellisel kõrgusel lahingut pidada. Pole välistatud, et see projekt sündis tänu desinformatsioonile
lääne lennukiehitajate enneolematutest saavutustest, mida inglise ja saksa luure NKVD piiritagusele
agentuurile “ette söötsid”.
Kõige fantastilisemaks projektiks oli “toode PB-4” (ANT-57) – suure tegevusraadiusega neljamootoriline
raskepommitaja, mis pealegi veel suutis pikeerida. Lennuk oli ette nähtud võitluseks vaenlase lahingulaevadega, mida ta pidi tabama üliraske pommiga, mis pikeerimisega kiirendatakse soomusteki läbimiseks
vajaliku kiiruseni. Seda, kes pidi olema see “vaenlane”, võib ainult aimata. Hilisemate Jegeri ja Bartini
mälestuste põhjal võeti “PB” projekteerimisel sihtmärgina aluseks inglise lahingulaev “Nelson” ja HMS
baas Scapa-Flow. Selliste parameetritega lennuki loomine ületas 40-ndate aastate lennundustehnika
võimalused ning ka pommitada ei tulnud mitte Scapa-Flow’d, vaid omaenda linnu ja raudteejaamu, mis
olid sakslaste poolt hõivatud. On olemas kaks memuaariversiooni TB-4 projekti sünni kohta: ühe järgi
kuulus idee Beriale, teise järgi nõudis Tupolev ise ülikauge “inglisevastase” pommitaja loomist. Kuidas
sellega ka oli, kuid PB-4-ja loomine käis kogu 1939. aasta. Sel moel kaotati mõtetult aega, mida oleks palju
tulemuslikumalt saadud kasutada tõeliselt perspektiivsete projektide “102” ja “103” arendamiseks.
1940. aasta alguses hakkas grupp konstruktoreid Mjasitševi (tulevase strateegiliste reaktiivraketikandjate
looja) juhtimisel töötama projekt “102” kallal. Nende ülesandeks oli luua kiire, kõrge lennulaega
kaugpommitaja stardikaaluga 16-17 t. Lennuk, millel oli ebaharilikult pikk ja peenike (diameeter 1,6m)
kere, oli väga ilus. Tema ehituses planeeriti kasutada ka turbokompressoreid, hermeetilisi kabiine, distantsjuhtimisega kuulipildujaturelle. Selle projekti (aga see ehitati valmis ja katsetati kuni 1945. aastani) hukutas
võimsate ja töökindlate mootorite ja turbokompressorite puudumine (samal põhjusel kukkusid läbi veel
paljud projektid). “102” oli mõeldud kahemootorilisena ja tema stardikaalu juures oli vaja mootoreid
võimsusega 2000 hj. Sõda lõppes enne, kui sellised mootorid (M-120, M-71, M-90) töökindlaks suudeti
teha.
Toote “103” (ANT-58/59) kohta me juba rääkisime kuuendas peatükis. Meenutame veel kord, et “103”-e
projekteerimine algas 1. märtsil 1940 ja juba 29. jaanuaril 1941 toimus selle lennuki esimene lend. See
lennuk oli eranditult kõigis parameetrites vaieldamatult maailma parim rindepommitaja. Sulgudes
märgime, et tiiva pinnakoormus oli ka normaalse stardikaalu juures 215 kg/m2 (maksimaalkoormaga 237
kg/m2) s.o. Tupolev jagas täielikult Polikarpovi seisukohta, et “… koormuse suurenemine tiiva ühele
ruutmeetrile on vältimatu ja progressiivne nähtus…”
Ühesõnaga – riigi parimad lennukispetsialistid tegid kolossaalses mahus tööd. Ja mida siis sai sellest meie
Kodumaa – oma kõige raskemal hetkel?
Projekte “100”, “101” ja “102” ühendas kaks sõna: “kaug-“ ja “kõrg-“. Seetõttu olid need projektid kaks
korda surnultsündinud. Esiteks ei suutnud nõukogude lennukimootoritööstus ka viie aasta pärast luua
välitingimustes (mitte katsejaama tingimustes) kasutuskõlblikke turbokompressoreid. Ilma selle
võtmeagregaadita ei tulnud “kõrg-“ kuidagi välja. Mitte kuskil ja mitte kellelgi. Rangelt öeldes suurendasid
sakslased sõja lõpuks oma lennukimootorite “kõrguslikkust” lämmastikusegu pritsimisega silindritesse,
kuid see meetod tõi kaasa (kui mitte arvestada liseseadmete ja lämmastiku kaalu) põlemistemperatuuri järsu
tõusu, nõudis mootori ehituses kuumuskindlate materjalide kasutamist ja sellel põhjusel ei olnud meie
lennukitööstusele kättesaadav. Teiseks polnud “kõige raskemal hetkel” üldsegi vaja lennata stratosfäärikõrgustes.Vaenlane lähenes ise ja tema tankikolonnid läbisid päevas 50-60 km. Sellises situatsioonis
kasutati isegi relvastuses olevaid “kaugpommitajaid” DB-3f kui “lahinguvälja lennukeid”, aga kuna see
lennuk ei suutnud pikeerida, siis tuli see asendada pommiheitmisega väikestelt ja üliväikestelt kõrgustelt.
Projekt “103” (ANT-58/59, tulevane Tu-2) vastas ideaalselt ülesannetele, mida tuli täita rindepommituslennuväel. 1941. aasta jaanuaris ei olnud see enam “projekt”, vaid reaalselt lendav lennuk.. Näis, et jäi üle
vaid see seeriatootmisse lasta …
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Ja mitte midagi sellist ei sündinud. Sellepärast, et justkui “kõikvõimas” Beria oli kõikvõimas ainult oma
ametkonna siseselt. Teatud ajahetkel (väga piiratud, muuseas) sai ta koguda konstruktorid kogu riigist
kokku, isegi ilma formaalseid süüdistusi esitamata ja ilma “uurimise” ja “kohtu” tragifarsita. Ta sai oma
OTB töötajaid sundida tööle täie võimsusega ja laskma välja jooniseid ja plaane. Kuid kõik see jäi mänguks
liivakastis, kus täiskasvanud onud pätsivad liivakooke ja söödavad neid nukkudele. Liivakast muutub
täisväärtuslikuks KB-ks siis, kui ilmub tehas. Võimas tehas, mille baasil saaks muuta ideed
konstruktsiooniks! Ja veel on vaja saavutada ligipääs riigi ainsale aerodünaamilisele tunnelile (mis asus
TsAGI-s), kus saaks lennukeid õhuvoolus katsetada. Ja vaja oli veel paljutki, millele pretendeerisid ka
teised klannid, kellel oli samuti Peremehe soosing.
Lennukitehaseid oli NSVL-s 30. aastate lõpus palju – vähemalt 20 ning nende arv kasvas pidevalt
vastavalt “tehaste-dublööride” ehitamisele maa idaosas. Kuid nime “lennukitehas” ja saladusliku numbri
taga võis varjuda mis iganes. Näiteks esimene Punaarmee relvastusse võetud Jakovlevi lennuk –
õppeotstarbeline UT-2 – valmis tehases Nr.115 Moskvas. Tehas Nr.115 – see on vooditöökoda, mis asus
ühekordses hoones Leningradi maanteel Moskvas. Kusjuures lennukeid ja voodeid tehti samaaegselt.
Hiljem anti lennuk UT-2 seeriatootmisesse ka tehases Nr.47, mis kujutas endast lennukiremonditöökoda
Leningradis. Hävitajat I-26 (tulevane JAK-1) valmistati tehases Nr.115 (vooditöökoda), hiljem pidi see
lastama seeriasse tehases Nr.301. Tehas Nr.301 oli mööblivabrik Himkis. Faktiliselt toodeti JAK-1-te
tehases Nr.292 – see oli tehas “Sarkombain” (põllumajandusmasinate tehas Saraatovis).
Selliseid “tehaseid” oli palju. Reaalselt aga valmistati 4/5 lahingulennukitest “neljas ja pooles” gigantses
tehases. 30-ndatel aastatel olid need tehased rangelt spetsialiseerunud. Nr.1 Moskvas valmistas Polikarpovi
hävitajaid-biplaane (I-5, I-15, I-153). Nr.21 Gorkis tootis I-16 ja õppe-treeninghävitajat UTI. Moskva tehas
Nr.22 valmistas Tupolevi pommitajaid (TB-1, TB-3, SB). Peale Tupolevi ja suurema osa tema
“meeskonna” arreteerimist jäi 22.-sse tehasesse Arhangelski KB (Tupolevi õpilane, kes tootis SB-Ar tüüpi
lennukeid). Nr.18 Voronežis ja Nr.39 Moskvas olid Iljušini “territoorium”. Tehas Nr.18 oli tunduvalt
suurem kui Nr.39, kolmveerand sõjaeelsetest DB-3 ja DB-3f pommitajatest olid tehtud Voronežis
(sellepärast me tähistasimegi Moskva tehast Nr.39 kui “poolikut” gigantide kõrval).
See peamiste tehaste grupp kujutaski endast “auhinnafondi”, mille pärast klannid omavahel võitlesid. Aga
auhinnafondi keskel oli “superauhind” – tehas Nr.1 Moskvas. See oli vanim lennukitehas Venemaal, kus
lennukeid hakati tootma juba 1909. aastal ja mis 1939. aastaks oli arenenud ülisuureks ettevõtteks, mis oli
varustatud uusima importtehnikaga. Just peale Moskva tehaste Nr.1 ja Nr.22 külastamist kirjutas saksa
lennuväeatašee G.Aschenbrenner oma aruandes: “Kumbki neist tehastest oli gigantne ettevõte, kus kolmes
vahetuses (autori rõhuasetus) töötas (igaühes) kuni 30 tuhat töölist, töö oli suurepäraselt organiseeritud,
kõik oli kuni peensusteni läbi mõeldud, seadmed olid moodsad ja heas korras…”
Pole raske märgata, et kõige paremini oli end “sisse seadnud” Polikarpovi KB (kaks juhtivat tehast
neljast, kaasa arvatud “supertehas” Nr.1). Ka oli Polikarpovi KB kõige suurem inseneride arvu poolest (358
inimest 1940.aasta algul). Arvukuse poolest järgmisena oli Iljušini KB-s kaks korda vähem inimesi (181),
Arhangelski KB-s oli veel järel (peale mitmekordseid “istuma” panekuid) 162 konstruktorit. See lühike
ülevaade teeb selgeks, miks kõik “noorte tundmatute konstruktorite” (tegelikult nende taga seisvate
nomenklatuursete klannide) pingutused olid suunatud sellele, et “kukutada” Polikarpov – seal oli mida
saagiks saada. Peale selle “noored, täis energiat ja püüdu iga hinna eest saavutada edu”, kuid “kellel küll
polnud tema kogemusi ja teadmisi” said “hävitajate kuningast” mööduda ainult ühel viisil – talle jalga taha
pannes või veel parem teda “jooksurajalt” kõrvale lükates.
Esimesel pilgul oli seda lihtne teha, sest kes ta selline oli – Polikarpov? Parteitu, sotsiaalne päritolu –
“vaimulike perest”, kohtulikult karistatud (30-l aastal arreteeriti Polikarpov “kodanlike spetsialistidekahjurite” vastu suunatud kampaanias). Selliste ankeediandmete põhjal oleks Polikarpov kõigi statistika ja
klassivõitluse dialektika seaduste järgi pidanud olema (heal juhul) sealsamas kus Tupolev, Petljakov ja
muud sotsiaalselt võõrad insenerid. Lisaks muule “kompromaadile” oli ta ka veel intelligentne inimene,
kõigi oma iseloomuomaduste põhjal suutmatu osaleda rotivõitluses. Lennukitööstuse rahvakomissar
Šahhurin iseloomustab Polikarpovit niimoodi:
“Mulle meeldis suhelda Nikolai Nikolajevitšiga. Erudeeritud, suurte teadmistega lennuasjanduses,
lennuteoorias, suurte kogemustega lennukikonstrueerimises - kõik see eristas Polikarpovit ja soodustas
tema autoriteeti kodu- ja välismaises lennunduses…
Vaatamata oma ülemaailmsele tuntusele, oli ta erakordselt tagasihoidlik. Teist sellist inimest polnud ma
kunagi kohanud. Nikolai Nikolajevitši tagasihoidlikkus torkas silma isegi meie noorte hulgas, kes tegid sel
ajal oma esimesi masinaid. Rääkis ta alati vaikselt. Kui ma pidin talle eitava vastuse andma, siis nõustus ta
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vaikselt: “Hästi, hästi.” Kuid ei lahkunud, vaid hakkas viisakalt, kuid tungivalt oma palvet motiveerima…Hämmastasid Polikarpovi eriline töövõime, täpsus ja distsipliin. Samuti täitis ta väga täpselt kõiki
otsuseid, mis tema lennukite kohta vastu võeti…”
Kuid - “Silm näeb, aga hammas ei hakka…”. Alustame sellest, et oma hävitajad projekteeris Polikarpov
“Keskkonstrueerimisbüroos”(KKB), aga loodi see KKB mitte lennunduse rahvakomissariaadi poolt ega ka
mitte kaitsetööstuse rahvakomissariaadi poolt, vaid hoopis OGPU “majandusosakonna“ poolt. Ning
seetõttu ei leidunud eriti uljaspäid, kes oleksid tahtnud kakelda organisatsiooniga, mis kuulus GPU –
NKVD süsteemi. Tõsi küll, 1938. aastal toimusid suured muutused ning isegi lihtne teretutvus valdavalt
likvideeritud endise OGPU juhtkonnaga osutus surmavalt ohtlikuks. Kuid Polikarpov ja tema
konstrueerimisbüroo säilitasid ikka veel “õiguse elule”. Selle fenomeni üks võimalikest seletustest võib olla
fakt, et alates 1933.-st aastast oli Polikarpovi KB ainsaks “šeff-piloodiks” laialt tuntud V.P.Tškalov.
Stalinliku impeeriumi juhtkonnas, nagu see mafioossetes struktuurides tavaks, ei tähendanud formaalne
staatus suurt midagi. Otsustav oli tegelik lähedus pealikule. Üleliiduline vanaisa Kalinin oli Ülemnõukogu
Presiidiumi esimees, aga seltsimees Stalin oli kõigest üks deputaatidest. Formaalselt ja juriidiliselt valdas
Stalin samasuguseid volitusi kui mägiauuli karjane, kes koosseisu täitmiseks Ülemnõukogusse kirja pandi.
Tõsi, Stalin oli veel mingisuguse partei keskkomitee esimees – just nii ta igasugustele dokumentidele alla
kirjutaki, “keskkomitee sekretär” (isegi mitte peasekretär) – kuid see partei ei omanud maal kehtestatud
Stalinliku Konstitutsiooni järgi mingit võimu. Tuntud hüüdlause partei “juhtivast ja suunavast rollist” ilmus
alles nelikümmend aastat hiljem, Brežnevi ajal. Niisiis, Tškalovi mõju ei olnud selles, et ta oli kahekordne
Nõukogude Liidu kangelane, Lenini ja Punatähe ordenite kavaler ning omas sõjaväelist kombrigi auastet
(analoogne tänapäeval kindralmajoriga) ning peale legendaarset üle pooluse lendu Ameerikasse sai tuntuks
ja armastatuks kogu maailmas. Kogu see värk ei maksnud krossigi. 1938. aastal pandi seina äärde nii
kombrige, komandarme kui ka marssaleid.
Tškalov oli hoopistükkis Stalini lemmik. Suur Juht tutvus temaga 1935. aastal lennuväljal, kus maa
kõrgeimale juhtkonnale näidati uusimat lennundustehnikat. Tškalov keerutas seal I-16-l sellist kõrgema
pilotaaži tulevärki, et Stalin soovis seda imelendurit lähemalt näha. Nad kohtusidki ja see hulljulge, metsik
ehtne vene vägilane meeldis seltsimees Stalinile. Mõne kuu pärast sai Tškalov “uue lennutehnika
katsetamise eest” (silmas peeti Polikarpovi I-15 ja I-16) oma esimese Lenini ordeni, aga Polikarpov ja tema
KB said Tškalovi näol sellise “katuse” (andke andeks selle häbiväärse väljendi kasutamine kõrvuti Tškalovi
nimega), et kõigil kadestajatel jäi üle vaid hambaid krigistada.
Valeri Pavlovitši poeg polkovnik I.V.Tškalov meenutab, et Stalin helistas tihti neile koju ja vestles isaga
pikalt, kutsudes teda mitmeid kordi Kremlisse külla. Perekonnalegendi kohaselt väljus Tškalov pärast üht
sellist külaskäiku Peremehe kabinetist nii kõvasti uksega paugutades, et vaesel sekretäril ukse taga kukkus
pliiats laualt põrandale. See on siiski protokollimata legend. Täpselt samasuguseks legendiks, mida ei saa ei
kinnitada ega ümber lükata, on lugu sellest, et Salin tahtis panna Tškalovit NKVD juhatama. Kinnitust
sellele pole, kuid võib siiski öelda, et midagi uskumatut poleks selles olnud. Stalinile meeldisid ootamatud
lahendused. Reaalses ajaloos määras ta näiteks A.Zavenjagini, kes oli Norilski niklikombinaadi direktor,
NKVD ülema Beria asetäitjaks. Verise kääbuse Ježovi väljavahetamine üleriigiliselt tuntud ja armastatud
lendur-kangelase vastu oleks olnud efektseks ja efektiivseks (üle mõistuse ehmunud rahva rahustamiseks)
sammuks. Ning isegi kui see kõik olekski vaid legend, siis vaevalt võib kahelda I.Tškalovi jutustuses, mille
järgi isa matuste ajal oli Stalin teda, 11 aastast poisikest emmanud ning kõva häälega ulguma hakanud…
Tškalov hukkus 15. detsembril 1938. aastal esimese I-180 katselennu käigus.
“15.12.1938 anti lennuk päras 25 minutilist hoolikat ülevaatust ja mootori katsetamist üle väljalennuks
sm. Tškalovile. Sm. Tškalov proovis mootorit, tüüre, tagatiibu ning ruleeris starti. Peale 200-250 meetrist
hoojooksu tõusis lennuk õhku ning kogunud 100-120 meetrit kõrgust, suundus viraažiga esimesele ringile.
Edasi kulges lend 500-600 meetri kõrgusel. Lõpetanud esimese ringi aerodroomi kohal, alustas lennuk
teist, pikendades seda tehase nr. 22 poole, peale mida suundus laskumisele. 1-1,5 km enne lennuvälja,
umbes 100 meetri kõrgusel, tegi masin viraaži vasakule ning kadus ehitiste taha.
Lennuk leiti puulao territooriumilt (Magistraali tänav, maja nr.13) Horoševskaja maanteel. Lennuk
haakus langemisel juhtmetesse ning rebis need puruks ning lõikus ümber pöördudes puidujäätmete
hunnikusse. Löögist paiskus sm. Tškalov koos kere tagumise osaga 10-15 meetrit eemale. Lennuki esiosa on
purustatud. Tulekahju ei puhkenud. Sm. Tškalov võeti sealsamas lao töötajate poolt elusalt lennukist välja
ning toimetati Botkini haiglasse, kus ta mõne minuti pärast suri”
Need on read raportist, mis koostati mõni tund pärast tragöödiat. Selget vastust küsimusele õnnetuste
põhjuste ja süüdlaste kohta pole siiani, kuigi määritud on palju paberit, ilmunud on mitmed raamatud ning
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televisioonis näidati dokumentaalsusele pretendeerivat filmi. See tähendab, et õnnetuse vahetu põhjus, mis
viis hädamaandumiseni (aga just nii – ja see on väga tähtis – iseloomustasid lennuki ja lenduri hukkumist
kaks komisjoni) on teada ning ei kutsu esile vähimatki vaidlust. Lennu ajal suri mootor välja. Kogu lugu.
Lennuk ei süttinud õhus ega lagunenud, säilitas kuni viimse hetkeni stabiilsuse ja juhitavuse. Mittetöötava
mootoriga maandumine on võimetekohane ka keskmise kvalifikatsiooniga lendurile. Tškalov aga ei olnud
“keskmise kvalifikatsiooniga lendur”, kaheksa aasta jooksul katselendurina töötades võttis ta osa 70
lennuki katsetamisest ning väljus eluga tunduvalt raskematest avariisituatsioonidest. Viieteistkümnenda
detsembri tragöödia toimus ainult seetõttu, et hädamaandumise sooritas Tškalov mitte lennuväljale ja isegi
mitte lagedale põllule, vaid ladude territooriumile, mis piirnesid Moskva Kesklennuvälja alaga.
Põhjused, miks hädamaandumine tuli sooritada keset maju ja kuure, on samuti teada. Esiteks - täiesti uue
lennuki, seda enam veel täiesti uue mootoriga lennuki katsetamine südalinnas Keskaerodroomil (praegu on
see metroo “Aeroport” rajoon) oli iseenesest sündmus, mis tõotas raskeid tagajärgi. Teiseks – kui kurb ka
seda pole tunnistada, rikkus lendur jämedalt lennuülesannet, mille järgi tuli sooritada vaid ”10-15
minutiline lend 600 m kõrgusel lennuvälja piires väikesel kiirusel ilma telikut sisse tõmbamata”.
Mõistatused algavad juba katsel välja selgitada lihtsaimat ja samas kõige tähtsamat küsimust: kes
konkreetselt sanktsioneeris lennu tegelikult lõpetamata lennukil? Asi on selles, et vajalikku propellerit veel
ei olnud ja lennukile oli paigaldatud maad mööda liikumiseks teine propeller. Mittearvestusliku
propelleriga kuumenes mootor üle. Seejärel võeti kapotilt maha võrestikusüsteem, mis reguleeris jahutust
vastutuleva õhuvooluga. Võimalik, et kuidagi vähendada mootori ülekuumenemist mööda lennuvälja
ruleerides, kuigi lood selle mahavõetud kattega on segased… Teisest küljest, ilma selle võreta oleks
pidanud mootor lennul suurel kiirusel ja kõrgusel maha jahtuma. Ühesõnaga, lennata sellel lennukil poleks
tohtinud. Millest ei keegi teine kui NKVD rahvakomissar Beria ka eriteatega Vorošilovile, kes oli kaitse
rahvakomissar, teada andis:
“Tehase Nr.156 direktori sm. Usatševi korraldusega viidi kesklennuväljale konstruktor Polikarpovi uus
hävitaja I-180. Masinal pole ühtki passi, kuna tehase Nr.156 tehnilise kontrolli ülem sm. Jakovlev keeldus
neid allkirjastamast enne kõigi tehnilise kontrolli osakonna poolt avastatud puuduste kõrvaldamist. Lõpuks
tehasedirektori poolse surve tõttu allkirjastas sm. Jakovlev siiski passi lennuki tiivale, milles märgiti, et
lubatakse piiratud kiirusel lennata. Täna, 12.12. sel aastal, kell kaksteist päeval lennuilma korral, peaks
hävitaja I-180 sooritama esimese katselennu. Masinat piloteerib Nõukogude Liidu kangelane kombrig
V.P.Tškalov. Meie allika andmetel võivad olemasolevad puudused ähvardada katastroofiga õhus…”
Vorošilov nõustus pikemata “allika” arvamusega ning keelas oma käskkirjaga 12. detsembri lennu. Kes
siis lubas lennu 15. detsembril? Kahe komisjoni aruanded (üks loodi kohe peale katastroofi, teine 1955.-l
aastal) ei anna sellele küsimusele vastust. “…Komisjon, küsitlenud 25 inimest, nende seas ka sm
Polikarpovit, tema asetäitjat, OTK ülemat, juhtivaid insenere ja teisi, ei suutnud tuvastada isikuid, kes
kannaksid personaalset vastutust lennuki ja ekipaaži lõpliku valmisoleku asjus.” Imelik. Seda küsimust ei
lahendata “küsitlusega”, vaid allkirjade tuvastamisega lennulehel. Kuid edasi kinnitavad aruande autorid:
“I-180 katastroofi peamisteks süüdlasteks on: tehniline direktor Polikarpov, kes olles ühtlasi ka tehase
peakonstruktor, lasi lendama lõpuni töötlemata masina, peakonstruktori asetäitja Tomaševitš (I-180 juhtiv
konstruktor), kes sanktsioneeris defektse lennuki lennu võimalikkuse…”
Ja jällegi ei mingeid meenutusi lennulehel sisalduvast.
V.P.Ivanov, mitmete Polikarpovi KB lennukitele pühendatud monograafiate autor, teatab viitega
algdokumentidele: “Polikarpov ja Tomaševitš lennulehte ei kinnitanud. Ei viseerinud seda ka 156. tehase
sõjaväejuht. Lahtris “vastutav lennuki lennule lubamise eest” ei olnud ühtegi allkirja. Lennuülesande
allkirjastas juhtiv insener-katsetaja N.Lazarev…”. Kohe pärast katastroofi viidi Lazarev, kellel hakkas
halb, haiglasse. Järgmisel päeval leidsid ühe Moskva-lähedase raudteesõlme töötajad Lazarevi moonutatud
laiba. Kokku areteeriti ja mõisteti Tškalovi asjas süüdi kuusteist inimest, kaasa arvatud Tomaševitš,
Usatšev ning kaitse rahvakomissariaadi peavalitsuse ülem Beljakin, kelle alluvuses 156. tehas asus.
Viimane vabastati ennetähtaegselt 42. aastal ning leiti tapetuna mõni päev hiljem oma Moskva korteris…
Kõigi 1939. aasta 15. detsembril toimunud sündmuse versioonide arutamine läheb selle raamatu
raamidest välja. Toome veel vaid ühe dokumendi – fragmendi kirjast, mille saatis juba meie liberaalsel ajal
tehase Nr. 156 mehaanik A.M.Zahharenko Tškalovi pojale.
“…14. detsembril, tööpäeva lõpul tuli minu juurde lennuosakonna ülem I.F.Kozlov ja ütles: ”Homseks
lubavad sünoptikud head lennuilma. Planeeritud on Polikarpovi uue lennuki esimene lend. Katsetused tehti
ülesandeks Tškalovile, ta kutsuti selleks spetsiaalselt puhkuselt tagasi (autori poolt rõhutatud). Ta peab
tegema treeninglennu “Northropil”…Tahan lisada , mida pean vajalikuks. Sel ajal kehtis kord, mille järgi
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lendurid, iseäranis katsetajad, kelle lennupraktikas tekkis puhkuse või muu tõttu vaheaeg üle kuu aja, pidid
tagasi tööle tulles sooritama treeninglennu seeriamasinal ning said alles peale seda loa lennuülesannete
täitmiseks. Sellisteks ülesanneteks oligi mõeldud “Northrop”. Selline lend oli ka Valeri Pavlovitšile
planeeritud, aga see jäi tal sooritamata. Selle põhjust ma ei tea…
…Ma läksin Polikarpovi masina juurde. Sellel soojendati mootorit. Valeri Pavlovitš seisis vasaku tiiva
juures, kui ma lähenesin. Samal ajal lõpetati mootori proovimine. Tškalov kiirustas millegi pärast kabiini.
Ma jõudsin vaid käigult öelda, et tuleks lennata ka “Northropil”. Tema aga ronis mind lõpuni kuulamata
kabiini ja urises ülemuste suunas järsult käega lüües: ”Käigu nad kus…kiirustavad.”. Otsustades Tškalovi
tooni järgi oli tal olnud enne lendu jutuajamine. Ja üldsegi mitte meeldivate killast, sest nii ärritatuna
polnud ma teda kunagi näinud…
…Nagu ma pärast meie osakonna töötajatelt Sõtševilt ja Barskilt teada sain, küsis Valeri Pavlovitš neilt,
kui palju aega oleks vaja võrestiku paigaldamiseks. Vastus oli ebakindel, tund–kaks, võib-olla rohkem.
Valeri Pavlovitš mõistis, et sel juhul võib lend täna mitte toimuda (detsembris pimeneb Venemaal juba kell
16.00, saatuslik lend algas kell 12.58. - M.S.) ja otsustas konstruktorit ja töölisi mitte alt vedada ning
lennata ilma võreta. Muide, needsamad M. Sõtšev ja V. Barski rääkisid pärast, et leidsid sellesama võre
mahavõetuna või plekikääridega mahalõigatuna I-180 seisupaigast veidi eemal lumes vedelemas…”
Tumedad on nõukogude ajaloo sügavikud. Märgime vaid, et vaieldamatult poleks isegi Polikarpovi enda
hukk või arest suutnud lüüa konstrueerimisbüroo pihta nii valusalt kui Tškalovi hukkumine Polikarpovi
lennukil. KB kaotas oma ainsa “toe” “üleval” ning osutus Stalini silmis suuresti kompromiteerituks. A.S.
Jakovlev toob oma memuaarides ära järgmised Peremehe sõnad:
“Me usume teid, kuigi te olete noored. Te olete oma ala asjatundjad, olete vabad mineviku
eksisammudest ning saate seetõttu olla objektiivsemad kui vanad spetsialistid, keda me usaldasime, kuid
kes ajasid meie lennunduse sohu“ (rõhutatud autori poolt). Just seekord ütles ta mulle:
“Me ei tea, keda uskuda”…”
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Peatükk 14

Suur võidujooks
„Me ei tea, keda uskuda...“
Jaa, nõukogude lennukite Peakonstruktor, nõukogude lennuväe Looja, Rahvaste Juht (muide, viimane
tiitel oli peaaegu seadustatud – igal juhul võis kohtuotsustest lugeda: „vestlustes kaasteenijatega avaldas
kahtlust Rahvaste Juhi kohta“) oli end mittekadestamisväärsesse seisu manööverdanud ja sellega toime
tulla polnud isegi temal kerge.
Seltsimees Stalinil oli terve hulk väärtuslikke omadusi: tohutu töövõime, fenomenaalne mälu, raudne
iseloom, suur isiklik julgus (aga kuidas ilma selleta kukutada Trotskit, kelle käes oli kogu armee ja pool
Tšekaast?), tagasihoidlikkus ja omakasupüüdmatus (ta magas tõesti soldativoodis ja losse Austria Alpides
oma tütrele ei ostnud). Mõlemad oma pojad – Jakovi ja Vassili - saatis rindele, otse eesliinile. Sinna, kus
tapetakse. Paljude seltsimees Stalini väärtuste seas oli ka suur tung teadmiste ja iseseisva õppimise poole
(temast jäi järele üle 6 tuhande raamatu, isiklike märkustega). Ta püüdis isegi oma lähikondlasi õppima
sundida, kuigi suurema eduta.
Kominterni nominaalne juht G.Dimitrov kirjeldab oma päevikus, kuidas 7. novembril 1940. aastal
kogunes Peremehe juurde lõunale kogu „sisering“ ja kuidas Stalin pöördus kohalolijate poole järgmise
õpetusega:
„...Meie jalavägi tegeleb praegu ümberõppega, ratsavägi on meil alati hea olnud, me peame tõsiselt
tegelema lennuväe ja õhutõrjega. Ma tegelen sellega praegu iga päev, võtan vastu konstruktoreid ja teisi
spetsialiste. Kuid kõigi nende küsimustega tegelen mina üksi. Keegi teist ei mõtle sellele. Ma seisan üksi.
Kui mina suudan õppida, lugeda, jälgida iga päev – miks teie seda ei tee? Te ei armasta õppimist, elate
endaga rahulolevalt. Te laristate maha Lenini pärandust“.
Selle fraasi peale ärkas üles vanaisa Kalinin ja Ülemnõukogu Presiidiumi esimehena lubas endale
vahelesegamist reasaadiku seltsimees Stalini kõnesse: „On vaja mõelda, kuidas oma aega jagada, sest
praegu ajast ei jätku...“
Oleks olnud parem, kui Suure Teatri ja selle baleriinide vanaldane austaja oleks olnud vait ja poleks
hakanud kaeblema oma liiga suure koormuse üle... Stalin ägestus: „Ei, mitte selles pole asi! Inimesed on
laisad, hooletud, ei taha õppida ega ümberõppida. Kuulavad mu jutu ära ja jätkavad vanaviisi. Kuid küll
ma teile veel näitan, kui mu kannatus otsa saab. Te teate, mis siis juhtub. Virutan teile paksmagudele nii et
ägisete...“
Edasi kirjutab Dimitrov: „Kõik seisid ja kuulasid vaikides, paistab, et keegi ei oodanud Jossif
Vissarionovitšilt sellist. Vorošilovil (kes oli selleks ajaks juba Kaitse rahvakomissari ametikohalt maha
võetud) tulid pisarad silma... Ei kunagi varem ega hiljem polnud ma näinud Stalinit sellisena nagu sellel
mälestusväärsel õhtul.“
Stalin „seisis tõesti üksi“. Pidev „rotikuninga“ meetodi kasutamine tõi kaasa selle, et kõrgem
võimuešelon täitus agressiivsete ja samal ajal sõnakuulelike isenditega, kes oskasid ainult konkurentidel
kõrisid läbi närida. Omavahelise võimuvõitluse vaheaegadel tegelesid nad libekeelse tallalakkumisega,
näiteks: „puhtast südamest saadan ma sulle, mu kallis sõber ja armastatud Õpetaja-juhendaja, su
kuulsusrikka juubeli puhul kõige kuumemad õnnitlused...(bla-bla-bla samas stiilis. - Tõlkija märkus).
Ei au ega südametunnistust, ei asjalikku nõuannet ega vastutustundlikku ülesannete täideviimist polnud
sellistelt kaadritelt oodata. Polnud möödunud aastatki sellest Dimitrovi kirjeldatud lõunasöögist, kui Stalinil
tuli saata järgmise sisuga šifrotelegramm (29.august 1941): „Mida teevad Popov ja Vorošilov?... Nad
tegelevad uute rajajoonte otsimisega taganemise puhuks, selles nad näevad oma ülesannet. Kust ometi on
nad saanud selle passiivsuse, selle talupoegliku saatusele alistumise? Mis inimene on see Popov? Millega
tegeleb Vorošilov? Mis inimesed need on – mitte ei saa aru...“
Mitte kedagi usaldades ja ümbritsedes end inimestega, kellele tõesti ei saanud midagi usaldada, pidi
Stalin kõike ise tegema. Ja ta püüdiski kõike ise otsustada. Stalin juhtis tööstust ja kinokunsti, püüdis kursis
olla tanki-, lennuki- ja laevaehituse probleemidega, otsustas isiklikult järjekordse sotsrealismi šedöövri ja
lennukimootori AM-35A turbokompressori labade juhtmehhanismi üle, paigutas pidevalt kaadrit (kes
tegelikult „ei otsustanud midagi“) ringi ning kinnitas isiklikult järjekordse mahalastavate nimekirja. Sellise
ebainimliku koormuse juures langes otsuste kvaliteet tahes-tahtmatult. Jääb üle vaid imestada, et sellises
segaduses tegi Stalin mõnikord ka õigeid käike. Nende otsuste seas, mis puudutasid lennundust, oli olulised
kaks „täppistabamust“: esiteks loobus Stalin „lendava kindluse“ TB-7 massitootmise ambitsioossest
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projektist (aga selle jaoks oli juba ehitatud ja uusimate ameerika seadmetega varustatud tehas nr.124
Kaasanis) ja teiseks arvas ta õieti ära soomustatud ründelennuki IL-2 väärtuse (vaatamata paljude
sõjaväelaste vastuväidetele). Vigu oli palju rohkem. Paljud neist tulid ühest üldisest väärhinnangust –
hinnati valesti nõukogude ja võimalike vastaste lennunduse arengutaset.
Esimese põhjus oli selge ja mõistetav. „Noored ja tundmatud“ tahtsid samuti ordeneid, raha ja kuulsust,
seepärast võib julgesti oletada, et seltsimees Jakovlev sisendas Stalinile samasuguseid lollusi (abitute
„išakide“ ja kõikvõimaste „Messerite“ kohta) nagu ta kirjutas oma suurtes tiraažides avaldatud
memuaarides. Ilma selleta, ilma eredate pilditeta „neetud soost“, kuhu on meie lennuväe viinud „vanad
spetsialistid, keda me väga usaldasime“, oli võimatu kukutada neidsamu kogenuid spetsialiste ja purustada
väljakujunenud konstruktorite kollektiive.
Teise põhjus oli selles, et „luure kandis valesti ette“. Kusjuures kõigis kolmes aspektis (lennukite TTA,
tootmisvõimsused, Luftwaffe arvuline koosseis) olid eksimused ainult ühes suunas – tegeliku olukorra
liialdamises ja suurendamises. Kahjuks säilis see tendents ka 1940-41. aastal. Kuni sõja alguseni lendasid
täiesti salajase „Punaarmee Kindralstaabi Luurevalitsuse koondaruandes välisriikide sõjatehnika ja
majanduse kohta“ lehekülgedel saladuslikud „tundmatu“ firma hävitajad kiirusega 720-750 km/h. Hävitaja
„Heinkel-113“ (mida tegelikult Luftwaffe relvastuses ei olnud) esines mitte ainult luureraportites, vaid ka
lendurite ettekannetes, kes teda sõja algul korduvalt „alla tulistasid“ (need ettekanded „He-113“ kohta
lõppesid alles 1941. aasta lõpuks). Nende „imerelvade“ taustal nägi I-16 tõesti välja „lootusetult
vananenuna“. Riigi kõrgema juhtkonna desinformeerimise kaudseks, kuid tõepäraseks tunnistuseks on fakt,
et Stalin ei suutnud kuidagi uskuda, et Saksamaa poolt nõukogude delegatsioonile näidatavad lennukid olid
tõesti parimad, mis Luftwaffe relvastuses olid. Delegatsiooni koosseisu kuuluv Jakovlev kirjutas, et Stalin
kutsus ta kolm korda enda juurde ühes ja samas küsimuses: „kas tõesti näitasid ja müüsid sakslased meile
kõike, mis neil relvastuses on; kas nad ei petnud meie komisjoni; kas nad ei määrinud meile kaela oma
vananenud tehnikat?“
Luure-ostudelegatsiooni sõidud Saksamaale ei parandanud endisi eksimusi, vaid lisasid hoopis uusi.
1940. aasta alguses kandis lennukitööstuse uus rahvakomissar A.I..Šahhurin Stalinile ette, et arvestades ka
okupeeritud maade ja satelliitriikide võimsusi, ületab Saksamaa lennukitööstuse summaarne võimsus
NSVL-u oma kahekordselt.
Täiesti fantastilised olid ka hinnangud arvatava Luftwaffe grupeeringu kohta Idas:
Hävitajad

Pommitajad

Pikeerivad
pommitajad

„Punaarmee
Kindralstaabi
Luurevalitsuse Spetsettekande“
11. märts 1941. põhjal

3820

4090

1850

Tegelik lahingulennukite arv
Idarindel 22. juuni 1941. aasta
seisuga

980

1000

306

Märkus: Mitmeotstarbelised Me-110 on lisatud kas hävitus- või pommituslennukite hulka,
vastavalt sellele, milliste gruppide koosseisus nad olid..
Nagu me näeme, andsid väga paljud oma osa selles, et seltsimees Stalinil kujunes välja veendumus, et
„vanad spetsialistid“, keda ta varem usaldas, on vedanud meie lennuväe ja Stalini enda „sohu“. Istumine
soos (või veel kuskil) sm. Stalinile ei meeldinud, sellepärast toimus 1939. aasta jaanuaris Kremli
Ovaalsaalis suur nõupidamine lennuväe küsimustes. Osalesid peaaegu kõik rahvakomissariaadi juhid,
tuntud väejuhid, teadlased, tehasedirektorid, konstruktorid. Nõupidamise presiidiumis istusid Stalin,
Molotov ja Vorošilov. Sellest ajast saadik pole välja antud ühtegi lennundust puudutavat raamatut, milles
poleks mainitud seda nõupidamist ja seal tehtud otsuseid. Otsus seisnes selles, et kaheteistkümnele
konstruktorite kollektiivile tehti ülesandeks uue põlvkonna hävitaja väljatöötamine. Seda otsust on alati
toodud näitena, kui suure tähelepanu (ja murega) jälgisid partei ja valitsus nõukogude lennunduses
kujunenud olukorda. Selles nõupidamises osalenu, üks sellest loomingulisest konkursist osavõtjatest (ja üks
võitjatest) A.S.Jakovlev meenutab:

- 102 -

„...Stalin sammus mõtlikult kabinetis.
- Aga kas te teate – küsis ta, - et me tellisime samasugused hävitajad ka mõnedelt teistelt konstruktoritelt ning võitjaks saab see, kes mitte ainult loob parimate lennu- ja lahinguomadustega hävitaja, vaid
kes teeb seda ka kõige rutem, et me saaksime selle lennuki võimalikult ruttu seeriatoomisse lasta?
- Ma saan aru, sm. Stalin.
- Arusaamisest on vähe. On vaja kiiremini luua masin.
- Aga mis tähtajaks?
- Mida kiiremini, seda parem. Uueks aastaks jõuate?
- Ma ei ole selliste lennukite ehitamisega tegelenud, mul pole kogemusi... Kuid ameeriklased teevad
uue hävitaja kahe aastaga, seega...
- Kas teie olete siis ameeriklane? – katkestas mind Stalin. – Näidake, milleks on võimeline noor vene
insener...“
Ka seda episoodi on mitmekordselt tsiteeritud ja ümber jutustatud – koos vaimustatud õhkamisega.
Konkurss oli tõesti huvitav. Sellele oleks tänapäevaelus lähimaks analoogiks valimised. Ükspuha millised
kubermangu või linnavolikogu valimised ükskõik millises Venemaa punktis. Palju kisa ja kära, kogu linn
on täis plakateid lubadustega anda kõigile kõike ja kohe. Võistlevad 12 kandidaati. Neist 10 on lihtsalt
silmapetteks, neid nagunii keegi ei tea ega ei vali, nad osalevad valimistes ainult poliittehnoloogide
kavalate trikkide pärast.
Reaalseid võidukandidaate on ainult kaks. Nad pole reaalsed mitte sellepärast, et nad on kõige targemad
(või – mis on juba hoopis naljakas – kõige ausamad), vaid sellepärast, et just nende selja taga on kaks suurt
kriminaal-oligarhilist klanni, kelle vahel käiv võitlus just selgitabki võitja.
Tulles metafooride juurest tagasi reaalsesse ellu, jääb üle märkida, et kahteteist KB-d, mis suudaksid
välja töötada sellise keerulise masina nagu hävituslennuk, ei ole ega pole kunagi olnud ühelgi maal.
Hitlerlikul Saksamaal, mis samuti pretendeeris maailmavalitsemisele, tegelesid seeriatootmises olevate
hävitajate projekteerimisega täpselt kaks firmat – „Messerschmitt“ ja „Focke-Wulf“, neile püüdsid
konkursside ajal asjatult konkurentsi pakkuda „Heinkel“ ja „Dornier“. Inglismaa (mis sellal polnud ainult
Inglismaa, vaid tohutu Briti impeerium kaks korda suurema territooriumiga kui NSVL) sõdis kogu
maailmasõja kahe firma hävitajatega: „Supermarine“ („Spitfire“) ja „Hawker“ („Hurricane“ ja „Tempest“).
Ülirikas Ameerika, mis asus ülimalt heades tingimustes (viie tuhande ookeanikilomeetri kaugusel
sõjatandrist), kes omas võimsaimat teadus-tehnilist ja tootmisbaasi, kes oli lennukimootorite tootmises
maailmaliider, relvastas oma (ja liitlaste) õhujõud viie firma hävitajatega: „Lockheed“ (P-38 „Lightning“),
„Bell“ („Aerocobra“ P-39), „Curtiss“ („Hawk“ P-36 ja „Tomahawk“ P-40), „Republic“ („Thunderbolt“ P47), „North American“ („Mustang“ P-51).
Kustkohast oleks Nõukogude Liit, kus alles 30-ndatel aastatel hakati taastama revolutsiooni käigus
purustatud Venemaa teadus-tehnilist potentsiaali, leidnud 12-e KB jaoks vajalikud insenerikaadrid? On
märkimisväärne, et Jakovlev väidab ise oma memuaarides (toomata küll mingeid konkreetseid arve), et
ainuüksi Messerschmiti firmas oli rohkem insenere kui kõigis nõukogude KB-des kokku. Paistab, et antud
juhul pole Jakovlev tõest kaugel. Juba 1933. aasta lõpus, kaks aastat enne Me-109 esmalendu, oli
Messerschmiti firmas 524 töötajat. 1943. aasta lõpuks oli neid juba üle 2 tuhande. Aga Nõukogude Liidu
neljas juhtivas KB-s (Polikarpovi, Iljušini, Arhangelski, Suhhoi) oli 1. jaanuari 1940 seisuga 825 töötajat,
kokku oli 17-e KB koosseisus 1267 konstruktorit. Tõsi, klassikalise monograafia „Lennukiehitus NSVL-s
1917-1945“ andmetel oli 30-e KB koosseisus 3166 inseneri.
Kaasaja hinnagul ei piisa sellest isegi ühe suure lennunduse KB töötajatega komplekteerimiseks. Ja isegi
kui võtta arvesse väited a’la „varem inimesed töötasid kõvemini“, kui arvestada seda, et moodne lennuk on
palju keerulisem, tuleb ikkagi konstateerida, et 30-ndatel aastatel valitsenud olukord, kus praktiliselt kõik
katse- ja konstrueerimistööd olid koondatud kolme KB-sse (Tupolevi, Polikarpovi ja Iljušini), oli ainuõige!
Mis aga puudutab monopolismi, mis teatavasti viib „mandumiseni“, siis sõjatehnika sfääris on alati olemas
konkurent, kes ei lase „loorberitel puhkama jääda“. See konkurent on vaenlane, kellega vastasseis piitsutab
insenerimõtte progressi sama hästi kui riigisisene firma-konkurent.
Stalini otsus alustada üheaegselt 12-s KB-s hävituslennukite projekteerimist oli kas suur viga (rahvakeeli
„lollus“) või siis soov lasta käiku „rotikuninga“ tootmise mehhanism, mida nii efektiivselt prooviti 1937-38
aastal sõjaväe ja parteieliidi seas. Arvatavasti oli õige teine oletus. Stalin polnud loll ja sai suurepäraselt
aru, et „isegi 9 rasedat naist ei suuda sünnitada last ühe kuuga“. Seda enam vastsündinud KB-d, kus polnud
ei kaadreid ega õiget tootmisbaasi, ei projekteerimiskogemusi, ei katsestende ega laboratooriume. Need
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poleks ka normaalse „üheksa kuuga“ suutnud sünnitada ei tsaaritari, ei kärnkonna, vaid ainult „tundmatu
loomakese“.
Aga võibolla ka mitte. Võib-olla arvas Stalin tõesti nii, et selliste meetoditega saab lahendada teadustehnilisi ülesandeid. Jätame Stalini tegutsemismotiivide leidmise rohkearvuliste „stalini fännide“ ja
„staliniarmastajate“ ülesandeks ning pöördume sõjalennunduse ajaloo poole. Millega ja kuidas lõppes Suur
Võidujooks, mille start anti Kremli Ovaalsaalis jaanuarikuisel nõupidamisel?
Esimeseks reaalseks võidupretendendiks oli vendade Kaganovitšite klann. 30-ndate lõpus oli
Kaganovitšite seisukord väga kindel – nende käes oli peaaegu kogu riigi sõjatööstuskompleks. Vanem vend
(käsi kipub ise kirjutama seda sõna suure tähega – Vanem Vend - Orwell „1984“), Poliitbüroo liige ja
VKP(b) KK sekretär L.M.Kaganovitš juhtis 1938. aasta lõpus raskemasinatööstust, kütusetööstust (nafta ja
süsi) ja transporti. M.M.Kaganovitš juhtis ainult üht rahvakomissariaati, see-eest millist – Kaitsetööstuse
rahvakomissariaati! Nende taustal ei tasugi eraldi mainida J.M.Kaganovitšit, kes oli Gorki oblastikomitee
esimene sekretär. 1939. aasta algul otsustas Stalin endale liiga palju ahminud vendi korrale kutsuda: 24.
jaanuaril 1939. aastal võeti L.M-lt ära Raskemasinatööstus (seda asus juhtima Malõšev), aga Kaitsetööstuse
rahvakomissariaat otsustati jagada neljaks (lennukiehitus, laevaehitus, laskemoona ja relvastuse).
M.M.Kaganovitšile jäi ainult üks, see-eest kõige väärtuslikum – lennukiehitus. Lisagem sellele veel L.M-i
isikliku sõpruse Peremehega, samuti ka vendadele omased jultumuse, matsluse ja asjatundmatuse – ning
teile saab selgeks, mispärast M.M oli kindel, et võit uue hävitaja ehitamise konkursil on tal taskus.
Võib näidata kahte projekti, mida ilma vähimagi kahtluseta töötati välja M.M.Kaganovitši „katuse“ all.
Üks neist muutus täielikuks farsiks, teise tulemusena sündis ja anti seeriasse hävitaja LaGG-3 (mida
kõikidel rinnetel kutsuti Lakeeritud Garanteeritud Kirst (grob vene k. - Tõlkija märkus)
M.M.Kaganovitšil oli tütar. Aga tütrel oli mees. Kumbki fakt pole iseenesest häbiväärne.
Veel aastapäevad enne ajaloolist jaanuarikuu nõupidamist otsustas M.M, et tema väimees – Aleksander
Vassiljevits Silvanski, sündinud 1915. aastal, Moskva Lennundusinstituudi (MLI) lõpetanu – on väärt
saama millegi peakonstruktoriks. Selleks vajalikud kolm komponenti korjati kiiresti kokku: tehas, KB ja
hea hävitaja projekt. Juhtus nii, et just sel ajal suri Venemaa vanim lennukikonstruktor D.P.Grigorovitš.
Tema KB 20 inseneri moodustasidki uue OKB-153 tuumiku. See KB loodi M.M.Kaganovitši käsul
1.veebruaril 1938 Novosibirski tehase Nr.153 baasil.
No aga hävitaja projekt võeti ainukesest kohast, kust seda saada võis – Polikarpovilt. Asi oli selles, et
juba 1935. aasta (!) aprillis hakkas Polikarpov projekteerima hävitajat CKB-25 – see oli seesama „išak“,
aga prantsuse Gnome-Rhone „Mistral Major“ mootoriga (edaspidi muutus see mootor Zaporožje tehases
Nr.29 mootoriks M-88, aga projekt CKB-25 muutus reaalseks I-180-ks). Nüüd anti projekt CKB-25
käsukorras vastloodud Silvanski KB-sse ning töö hävitaja (mis sai nimeks I-220) kallal läks käima.
Räägitakse, et tütarlaps valib endale alateadlikult abikaasaks mehe, kes sarnaneb tema isaga. Tõtt
räägitakse. Väimees ei jäänud nahaalsuses oma kuulsast äiast maha. 1939. aasta aprillis kutsus Silvanski
paljaksvarastatud Polikarpovi võistlusesse:
„Vastavalt lennukitööstuse rahvakomissari M.M.Kaganovitši käskkirjale Nr. 80 7. aprillist 1939 palun
võtta vasti väljakutse 1939. aasta katselise lennukiehituse sotsvõistlusele. Osalevad ühetüübilised ja
samadeks ülesanneteks loodud lennukid: minu poolt projekteeritud I-220, mis on valmistamisel tehases
Nr.153 ja Teie poolt projekteeritud I-180, mis on ehitatud tehases Nr.156. Väljakutse vastuvõtmisest palun
mind teavitada ja samaaegselt informeerida rahvakomissariaadi juures asuva tehnilise komitee esimeest
sm. Goljajevit“.
1939. aasta augustis sai I-220 valmis. Esimene hoojooksu katsetus toimus 25. septembril. Siis viidi
lennuk Moskvasse, et puhuda teda TsAGI õhutorus ja ka lennukatsetusteks. Silvanski ei kavatsenudki sõita
Moskvas mingisuguse „emkaga“, seepärast võttis ta Novosibirskist kaasa tehasedirektori esindusliku „ZIS101“-e. Esimene üllatus juhtus siis, kui „Silvanski lennukile“ püüti propellerit külga panna. MLI kasvandik
ei olnud mõelnud sellele, et esialgu oli projekt CKB-25 tehtud teise mootori baasil (reaalselt oli I-220-l
mootor M-87) ja sellel oli teistsugune propeller. Lisaks oli Silvanski ettevaatamatult muutnud teliku ehitust.
Selle tulemusena hakkas vint maad riivama – lennunduse ajaloos ennekuulmatu juhtum (seda võis muidugi
juhtuda tudengite tehtud projektides, kuid ainult pidevatel kahemeestel). Ajaloole on senini teadmata, kes
tegi Silvanski eest kursuse- ja diplomitööd, kuid otsuse tegi „noor konstruktor“ kiiresti ja resoluutselt. Ta
käskis lõigata propellerilabad lühemaks, et nad sobiksid antud lennukiga. Nüüd oli kõik valmis esimeseks
lennuks.
Lennukatsete läbiviimiseks on vaja lendurit. Ma loodan, et lugeja juba aimab, kust võeti lendur. 1940.
aasta 17. veebruaril püüdis E.G.Uljahhin (kes oli Polikarpovi firma šeff-piloot peale Tškalovi surma) selle
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lennukiga õhku tõusta, kuid peale labade lühendamist ei suutnud lennuk end isegi stardirajalt lahti rebida.
Hiljem õnnestus lendur Lissinil teha mõned „hüpped“, kuid see osutus ka piiriks. Meeleheitest hakkas
Silvanski lolli mängima. Ta käskis panna lennukile standardse propelleri ja et see labadega maad ei
puutuks, käskis „noor, tundmatu konstruktor“...
Käskis kaevata piki lennurada sügava kanali! Siis sai asjaosalistel mõõt täis. Selleks ajaks oli Stalin
ajanud M.M.Kaganovitši lennukitööstuse rahvakomissari ametikohalt minema, kusjuures häbiga. Need,
kellel oli vaja teada, koputasid kuhu vaja ja Silvanski afäär lõpetati. Peale selle algatati Silvanski kohta
kriminaalasi seoses „auto „ZIS-101“-e ilma loata äraviimisega üleliidulise tehase Nr.153 territooriumilt“.
Kuid kõik piirdus kerge ehmatusega. Viieteistkümne aasta pärast sai Silvanskist ikkagi tõstemehhanismide
ja transpordimasinaehituse Üleliidulise TUI KB peakonstruktor. See taltsutamatu püüd projekteerida mingit
tõstemehhanismi oleks väärt psühhoanalüütiku uuringut...
Sama absurdne oli ka KB LaGG (Lavotškin, Gorbunov, Gudkov) loomise lugu. 1938. aastal läks noor
(sünd. 1900.a) konstruktor S.A.Lavotškin tööle „lennubürokraadina“ NKOP-i (hilisem lennukitööstuse
rahvakomissariaat – lühendatult LTRK . Tõlkija märkus) Esimesse Peavalitsusse. Senini oli Lavotškin
töötanud väikestes vähetuntud KB-des ja omas juba soliidset konstruktoritöö kogemust (kuigi mitte peakonstruktorina).
Edasi arenesid sündmused järgnevalt (S.M.Alekseejevi, kes oli Lavotškini lähim kaastööline ja hiljem ka
asetäitja, mälestustes):
„...Ükskord kutsus Gorbunov (selle osakonna ülem ,kus töötas Lavotškin) Semjon Alekseejevitši enda
juurde:
-Kuule Semjon, sind on juba tõenäoliselt ära tüüdanud kirjade ümberkirjutamine meie Peavalitsuses.
Teeme õige ülemustele ettepaneku ehitada uus hävitaja. Praegu on selleks soodus aeg... Kahe-kolme
nädala pärast on Stalini juures järjekordne nõupidamine Hispaania sündmuste aruteluga. Ma eraldan
sulle omaette toa, kinnitan sinu juurde masinakirjutaja – istu ja tööta...“
Umbes nädala ajaga koostas Lavotškin projekti esialgse eskiisi – hävitaja mootoriga M-105 ja kahuriga
silindriplokkide vahel. Gorbunov võttis paberid ja läks koos Lavotškiniga šefi juurde.
„Kaganovitši vastuvõtutoas istus Gudkov (veel üks Gorbunovi osakonna töötaja, kes tegeles
lennukitehaste varustamisega). Gorbunov küsis tema käest:
- Mis sina siin teed?
- Ma tahan Mihhail Moisseejevitši käest mõnele kirjale allkirjad saada.
...Läksid kõik kolmekesi sisse: Gorbunov, Lavotškin ja Gudkov. Kaganovitš pöördus loomulikult
esimesena Gorbunovi poole:
- Noh, mis sul mulle on, Vladimir Petrovitš?
- Mihhail Moisseejevitš, näed, tulime sulle rääkima meie ettepanekust – uue hävitaja projektist.
Gorbunov hakkas ette kandma, näitas ka uut materjali: delta-puitu. Kaganovitš jäi nähtavasti rahule:
- Noh, mis siis ikka, väga huvitav. Ma püüan teie ettepanekust valitsusele ette kanda. Väga huvitav, et
teie kolmekesi hakkate tegema uut lennukit. Õnnitlen!
Kui nad kabinetist välja tulid, hakkas Gudkov paluma:
- Ärge te mind ainult enda juurest ära ajage! Ma aitan, kuidas suudan, püüan ka osa võtta...“
Paar esimest kuud töötati „suusa- ja propellerivabrikus“ Kuntsevos, hiljem (1939.a mais), kui uue
hävitaja väljatöötamine oli kooskõlastatud kõikidel tasanditel, viidi KB üle tehasesse Nr.301, mis asus
Moskva lähedal. Ja ka lennuk sai nimeks I-301. Tehas Nr.301 kujutas endast mööblivabrikut (nagu me juba
varem kirjutasime) ning tema ülesanne oli varustada uut ehitatavat Nõukogude Paleed mööbliga, mis oli
tehtud uuest materjalist - niinimetatud delta-puidust. Tegelikult polnud selles midagi uut ja erilist, tegemist
oli lihtsalt raske mitmekihilise vineeriga, mis oli immutatud spetsiaalse fenoolvaiguga. Mööblivabriku
tehnoloogilised võimalused ja Lavotškini enda kogemus (kes kontoritöö kõrvalt lennukitööstuse
Peavalitsuses tegeles ka kaatrite projekteerimisega samasugusest delta-puidust – „kapljuriidist“) määrasid
ette uue hävitaja ehitusiseärasused (täispuidust lennuk delta-puidust tugevduselementidega) ja ka peamise
kõrvaldamatu puuduse – suure kaalu. I-301-e tühikaal oli 2680 kg (Polikarpovi I-180 kaalus sama
mootorivõimsuse juures 1815 kg, E-seeria „Messer“ 2184 kg). Vaevalt tasub arutleda sellise kaaluga
hävitaja TTA üle...
Kuid lennukitööstuse rahvakomissaril sm. Kaganovitšil oli selles küsimuses oma arvamus ja tööd I-301
kallal käisid kasvava mahu ja tempoga. Huvitav on märkida, et peale Silvanski KB laialiajamist viidi
parimad spetsialistid sealt üle OKB-301-te. Muutus ka KB juhtkond.
S.Alekseejev meenutab:
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„Kui joonised said valmis ja algas esimese katseeksemplari ehitus, algasid Gorbunovil mingid
probleemid perega, ta kohtas ühte naist...ja loobus regulaarsest tehases käimisest. Gudkov mässas kuskil
tootmises, kuid oli ju vaja kellelgi regulaarselt tehnilist dokumentatsiooni allkirjastada, esitada lennukit
katsetustele jne. Kogunesid kõikide brigaadide juhid tehasedirektori juurde ja hakkasid otsustama, mida
edasi teha... Kõik nõustusid, et peakonstruktoriks peaks saama Lavotškin: Gudkov on seotud teisejärguliste
asjadega, aga Gorbunov ei käi tööl... Kutsuti kokku rahvakomissariaadi kolleegium ja Lavotškin määrati
vastutavaks konstruktoriks...“
Kuid siiski – „vastutav“ ei ole siiski „peakonstruktor“. Lennukile omistati edaspidi nimeks LaGG, aga
nimetuse „La“ (La-5, La-7) peale mindi üle alles pärast traagilist õnnetust: käies koos ühe naisega paadiga
sõitmas, kukkus Gorbunov üle parda ja uppus...
1940.a. märtsi algul oli I-301 valmis lennukatsetusteks. Parimad peentislerid lennukitehasest Nr.301
(mööblivabrik) pingutasid kõigest väest. Lennuk oli kaetud kirsipunase lakiga ja poleeritud peegelsiledaks.
Teiste katsetustel osalevate katsemasinate kõrval nägi I-301 välja nagu „Mercedes“ „Sapaka“ kõrval.
Tehnikud ristisid lennuki kohe „klaveriks“. See peegelläige mängis edaspidi suurt rolli lennuki ja tema
konstruktori saatuses. Poleeritud pind omab väga väikest hõõrdetakistust. Tänu sellele saavutas raske
lennuk samasuguse maksimaalkiiruse (570-580 km/h) kui sama mootori M-105-ga varustatud, kuid palju
kergemad Jakovlevi ja Pašinini hävitajad (neist me räägime hiljem). Aga kui tootmine viidi mööblivabrikust üle seeriatehasesse, tekkis suur konflikt tellijaga: seeriahävitajad (mida keegi muidugi ei
poleerinud) saavutasid palju väiksema kiiruse kui kinnitatud etalon.
Vaatamata metsikule võidujooksule veel ühe uue hävitaja tootmisse laskmisega, lükkusid I-301
katsetused kaks nädalat edasi ajastule iseloomuliku episoodi tõttu. 25. märtsil 1940.a. saabusid Moskva
lennukitehase Nr.39 lennuväljale (mööblivabrikus polnud oma stardirada, seepärast otsustati hävitaja U301 katsetused läbi viia 39.-s tehases) kõrged ülemused eesotsas noore (35 aastane ja 74-ndat päeva RK
ametikohal) Lennukitööstuse rahvakomissari Šahhuriniga. Kogenud katselendur V.A.Stepantšonok ei
teadnud uut RK-d nägupidi. Šahhurin ei esitlenud ennast (nagu määrustik ja tavalised käitumisnormid ette
näevad) ja sööstis lenduri kallale süüdistuste ja solvangutega. Niimoodi kirjeldas situatsiooni Stepantšonok
oma kirjas Stalinile:
„...Ma asusin lennuväljal, kuid lennuk polnud ette valmistatud, seega otsustati katsetused edasi viia
hilisemale ajale peale masina ettevalmistust... Lennuki taga seisis grupp inimesi. Ma läksin nende juurde ja
teretasin... Mulle tundmatu inimene (hiljem ma sain teada, et see oli sm. Šahhurin) hakkas mulle järskude
sõnadega ja kõrgendatud toonil etteheiteid tegema, et ma tegelevat töö ajal ühiskondliku tegevusega,
süüdistas mind lennuki katsetustega venitamises ning väitis, et lennukiga saab lennata. Ma olin jahmunud
sellistest täiesti alusetutest süüdistustest ning vastasin vihastades:
- Kui te arvate, et võib lennata, siis lennake ise („solvatud“ rahvakomissari versiooni kohaselt
tarvitati ka palju „krehvtisemaid“ sõnu).
...On olemas spetsiaalne instruktsioon lennuki lendama lubamise kohta. Lennuloa annab ainult RK ise
peale vastava komisjoni akti. Sellel aktil minu allkirja ei olnud ja sm. Šahhurin oleks pidanud kõigepealt
kindlaks tegema, mis põhjusel! Kohe peale minu kõrvaldamist lennult andis sm. Šahhurin tehase
lendurile sm.Fjodorovile käsu lennuki katsetamiseks (autori rõhuasetus). Sm. Fjodorov proovis lennukit
lühikesel hoojooksul ja väitis, et lennuk on lennuks valmis ning kirjutas aktile alla. Fjodorov pole
kaasaegsetel hävitajatel lennanud ja ei tunne materjalosa. Selline suhtumine näitab keerulise tehnika
alahindamist ning hooletut suhtumist elementaarsetesse reeglitesse ja ohutustehnikasse“.
Näis, et situatsioon oli täiesti selge: oleks tulnud lenduri ees vabandada ja jätkata rumala arusaamatuse
tõttu katkestatud ettevalmistusi esimeseks lennuks. Kuid Šahhurin hakkas „mängima solvatut“, ÕJ TUI,
mille kooseisus teenis Stepantšonok, õigustas ennast ja kogu see jama kestis kaks nädalat. Lõppude-lõpuks
saadi kokkuleppele, et lennukit I-301 hakkab katsetama lendur A.I.Nikišin. Õnneks ei hakanud too
kiirustama aktile allakirjutamisega.
„Nikišin hämmastas meid oma kõrge tehnilise kultuuriga... Ta õppis ligi nädal aega lennukit tundma.
Nõudis näha kogu dokumentatsiooni ja tugevusarvestusi. Selline rangus oli harjumatu, aga selle eest
katsetas Nikišin lennukit hiilgavalt“.
Aga Vassili Andreejevitš Stepantšonok hukkus 5. aprillil 1943.a. Vasktraadi tükk sattus karburaatori
klapi alla. Ja juhtus see jälle Polikarpovi hävitaja katsetustel – seekord I-185-e...
Kuidas selle sõimamisega ka oli – katsetused näitasid, et raske lennuk kaotab konkurentidele tõusukiiruses ning horisontaal- ja vertikaalmanöövris. Ja ka Lavotškin ise – tunnistame seda – sai aru ja tunnistas

- 106 -

avalikult, et eksperiment „mööblikonstruktsiooniga“ lennukiga andis negatiivse tulemuse. ÕJ TUI
tehnilises nõukogus kirjeldas ta situatsiooni I-301-ga selliselt:
„Valitsus tegi meile ülesandeks võrdsustada mingil moel puust lennuki kaal metallist lennuki kaaluga
(fraasi mõte on selles, et reeglina oli metallist lennuk kergem). Võib tõesti olla, et kaaluga me pakkusime
üle... See on suur probleem, sest meil on tegemist täiesti uue materjaliga (delta-puidu omadusi ja
vastupidavust polnud lõpuni uuritud, seetõttu tehti detailid suure varuga, mis viis konstruktsiooni
raskenemiseni. -M.S ). Muidugi on siin palju vigu, me teame neid... See on õige, et masina kaal on liiga
suur.
Suprun (katselendur):
- Aga kas kergemaks ei anna teha?
Lavotškin:
- Arvan, et saame ehk sadakond kilo „maha võtta“, rohkem mitte (autori rõhuasetus)...“
Kahjuks oleks LaGG-st pidanud „maha võtma“ mitte 100 kg, vaid ligi pool tonni – alles siis oleks see
olnud konkuretsivõimeline lennukitega I-180, JAK-1, Me-109. Lisaks oli „mööblist“ konstruktsioon
algusest peale liiga töömahukas (kogu kere liimiti, mis nõudis temperatuuri, tolmu ja niiskuse nõuete täpset
jälgimist koostetsehhis) ja ei sobinud üldse massitootmisse. Tundus, et sellel lennukil polnud mingeid
võidušansse konkursil „sm. Stalini auhinnale“. Ja ka sm. Kaganovitšit polnud enam lennukitööstuse
rahvakomissari ametikohal...
Aga ime siiski sündis! Sellest me räägime vähe hiljem, nüüd aga naaseme Suure Võidujooksu
alguspunkti 1939. aasta kevadel. Muutudes M.M-i kõrge juhtimise all julgeks, hakkasid LTRK-i töötajad
avalikult Polikarpovit „pressima“. 1938. aasta lõpus polnud tema KB isegi enam finantseerimisplaanis,
1939. aastal tehtud tööde eest maksmisega venitas LTRK kaua, sama kaua venitati ka 1940. aasta plaani
kinnitamisel. Aga isegi sellistes tingimustes toimus I-180 lõplik viimistlemine edukalt. 1. mail 1939 osales
I-180 Punase väljaku kohal toimunud õhuparaadil – see tähendas mitteametliku traditsiooni kohaselt uue
lennuki tunnustamist riigi juhtkonna poolt. 9. juunil 1939 toimus LTRK, OKB ja tehas Nr.21 esindajate
ühisistung, mis oli pühendatud lennuki I-180 seeriatootmisse laskmisele. Lõpuks ilmus 29. juunil 1939.a
NSVL-i Kaitsekomitee määrus „Modifitseeritud hävituslennukite seeriatootmisesse laskmisest 1939.
aastal“, mis muu hulgas andis Gorkis asuva tehas Nr.21 direktorile Voroninile korralduse valmistada
esimesed kolm lennukit I-180 mootoriga M-88 1. oktoobriks 1939. Suuremastaabiline I-180-e seeriatoodang pidi algama 1940. aasta esimeses kvartalis.
Näis, et uue hävitaja loomise konkurss on lõppenud. Meenutame sm. Stalini ütlust: „võitjaks saab see, kes
mitte ainult loob parimate lennu- ja lahinguomadustega hävitaja, vaid kes seda teeb ka kõige rutem, et me
saaksime selle lennuki võimalikult ruttu seeriatoomisse lasta“. Sm. Stalini nõuded olid täies ulatuses
täidetud. Sellal, kui Jakovlevi, Lavotškini, Pašinini, Nikitini, Kozlovi (mingit Mikojani KB-d polnud sellal
üldsegi olemas) konstruktorite kollektiivid alles joonestasid uute hävitajate projekte, oli hävitaja I-180
reaalselt olemas ning lendas, demonstreerides õhus neidsamu parameetreid, mis “noortel tundmatutel
konstruktoritel” esinevad alles arvestustes. Lennuki I-180 riiklikud katsetused olid lõpustaadiumis ja ta oli
valmis seeriatootmisse laskmiseks. Konstruktsiooni poolest oli see praktiliselt identne lennukiga I-16, mille
masstootmine oli tehases Nr.21 ammu juurutatud, seega poleks mingeid erilisi probleeme I-180-e
seeriatootmise alustamisega. Mis teile siis veel vaja on?
5. septembril 1939.a. toimus teine katastroof ja veel ühe lenduri hukkumine. I-180 riiklike katsetuste
lõpus (see oli juba 53-s lend) pidi lendur T.P.Suzi (s.o eestlasest lendur Toomas Susi.- Tõlkija märkus)
saavutama maksimaalse lennulae. Suures kõrguses juhtus midagi. Pealtnägijate kinnitusel hakkas lennuk
järsult langema (teiste andmete põhjal langes pöörisesse), 3000 m kõrgusel läks iseenesest horisontaallennule, lendas mõne aja normaalselt ja siis sattus jälle pöörisesse. 300 m kõrgusel tuli lennuk pöörisest
välja ja sel hetkel lendur lahkus masinast, kuid langevarju ei kasutanud. Lennuk kukkus puruks, lendur
T.P.Suzi hukkus. Ehkki see kõlab pühadustteotavalt, kuid isegi see traagiline intsident näitas I-180-ne head
aerodünaamikat: lennuk tuli kaks korda iseseisvalt pöörisest välja, kusjuures erinevatel kõrgustel. Mis siis
oli katastroofi põhjuseks? Ühest vastust sellele küsimusel ei ole. Kõik kolm riikliku komisjoni poolt
esitatud varianti on seotud lenduri rivist väljalangemisega: äkiline südameatakk, piloodi pimestamine
mootorist paiskuva kuuma õliga või teadvusekaotus seoses hapnikuseadme rikkega.
Kahjuks on kurvaks faktiks, et sel ajal oli katselendurite hukkumine uute lennukite katsetustel küllaltki
tavaline nähtus. Ja seda kõikides riikides, mitte ainult Nõukogude Liidus. 5. septembril juhtunud katastroof
ei saanud veel I-180-le saatuslikuks, kuid sel hetkel hakkasid seletamatud asjad sündima Gorkis asuvas
tehases Nr.21. Tehasedirektor keeldus I-180-e valmistamisest! Jah, see kõlab täieliku sonimisena. Isegi
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üliliberaalsel „stagnaajal“ ei juhtunud midagi taolist. Nii LTRK kui ka ÕJ võtsid vastu ühe määruse teise
järel, määrati üha uusi I-180-e tootmistähtaegu, kuid tehase juhtkond tõrjus neid määrusi kui tüütuid
kärbseid.
Lennukitööstuse RK M.M.Kaganovitš sõitis isiklikult kohale, et teha direktorile kõva peapesu – ei mingit
reaktsiooni. 1940.a. jaanuari lõpus sõitis tehasesse LTRK ja ÕJ ühiskomisjon V.P.Balandini juhtimisel –
too oli uue LTRK juhi Šahhurini asetäitja. 30. jaanuaril anti välja järjekordne määrus nõudmisega alustada
I-180-e seeriatootmist 1940.a veebruarist. Tehasedirektsioon ignoreeris ka seda käsku. Kõik see fantastika
juhtus ajal, mil „pead lendasid“ ka väiksemagi eksimuse eest tööl. Polikarpov kirjutas 15. märtsil 1940.a
LTRK-sse järgmist:
„...2) Tehas Nr.21 tegeleb 8 kuud I-180-e tootmisse juurutamisega, selle aja jooksul on määratud
vähemalt 7-8 ametlikku tähtaega esimese kolme ja nende järel ka ülejäänud lennukite valmistamiseks,
kuid tehas pole välja lasknud ühtegi lennukit.
3) Tehas alustas novembris-detsembris seeriajooniste valmistamist ja tootmise ettevalmistamist I-180-e
seeriatootmiseks, kuid nüüdseks on need ettevalmistused katkestanud ja ei kavatseta jätkata...“
Kas on vaja eraldi mainida, et selline sabotaaž ja kahjurlus sai toimuda ainult seetõttu, et tehasedirektori
selja taga seisid väga võimsad inimesed, kelle käske (mitteavalikke, kuid sellegipoolest kohustuslikke) ta
lihtsalt täitis? Tuleb välja, et on vaja – sest seniajani leidub autoreid, kes väidavad, et tehas Nr. 21 keeldus
I-180-e tootmast sellepärast, et tema direktor Voroninile meeldis nii väga uus Pašinini hävitaja (projekt), et
ta lihtsalt „saatis per..e“ nii oma rahvakomissariaadi kui ka tellija (ÕJ)! Selline versioon on meie meelest
lihtsalt absurdne. Isegi viimases kolkakülas asetseva kultuurimaja draamaringi kunstiline juht polnud sel
ajal vaba oma valikutes, milliseid näidendeid võib mängida. Ülivõimsa sõjatehase direktor (ja veel
Nõukogude Liidus asuva! ja veel 1939. aastal!) laskis välja just seda toodangut, mida tal toota kästi ning
mingisugustel isiklikel eelistustel polnud absoluutselt mingit tähtsust! Kõik see on täiesti selge. Segane on
hoopis teine asi – milline Peremehe „lähiringis“ asuvatest vaenutsevatest klannidest seisis tehases Nr.21
juhtunud sündmuste taga? Selle raamatu autoril ei ole selget vastust sellele väga tähtsale küsimusele.
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Peatükk 15

Kõigist kiiremini
Kuni suure proletaarse kirjaniku kodumaal keesid saatuslikud kired, selgus Moskvas “Suure
võiduajamise“ esimene võitja. Selleks sai Anastass Ivanovitš Mikojan, laiale publikule tundmatu vaikne ja
märkamatu parteifunktsionär. Ning ametikoht, mis tal oli, oli sügavalt mõttetu – kaubandusminister maal,
kus sõna “turg” ei olnud mitte ainult sõimusõna, vaid hirmus poliitiline süüdistus. Tasa, tagasihoidlikult ja
märkamatult täitis sm. Mikojan sm. Stalini kõige delikaatsemaid ülesandeid. Näiteks viis just tema lääne
spekulantide abiga läbi grandioosse afääri Ermitaaži kunstiväärtuste piiri taha müümiseks. Samuti uue
lääne kunsti muuseumi varade ja tsaariperekonna ning vene aadelkonna kõrgete esindajate väärisesemete
müügi. Sama tagasihoidlikult, ilma liigse kärata, palus A.I. Mikojan oma salajases telegrammis 22.07.1937
aastal suurendada mahalaskmiste limiiti Armeenia NSV-s seitsmesaja inimese võrra. Ning see oli
tõepoolest tagasihoidlik - 02.02.1938.a palus Gorki oblastikomitee esimene sekretär J.M.Kaganovitš
”täiendavat limiiti esimese kategooria alusel” mahus 3000 inimest, aga kokku terve NSVL peale ületati
“avalduste alusel kohtadelt” limiiti tervelt üheksa korda. Pärast Pakti sõlmimist Hitleriga kontrollis just
A.I.Mikojan kõiki kahe diktatuuririigi vahelisi majandustehinguid. Paljugi teadis ja oskas sm. Mikojan,
kusjuures ta tegi seda kõike korralikult, rahva hulgas silma ei paistnud ning seetõttu elas 1978. aastani.
Nagu ütles rahvasuu, “Iljitšist Iljitšini, ilma infarkti ja halvatuseta”.
1939. aasta lõpuks oli Anastass Mikojan saavutanud Poliitbüroo liikme staatuse, asus valitsusjuhi
asetäitja postil, juhtis kaubanduse rahvakomisariaati ning kuulus Stalini kõige lähemasse suhtluskonda. Ja
sellisele pisiasjale nagu peakonstruktori koht lennunduses oma vennale Artjom Ivanovitšile, omas ta
iseendast mõistetavalt täielikku õigust. Siinkohal lubab autor endale välja öelda mitte kellegi poolt mitte
kuidagi tõestatud hüpoteesi. Kui Mikojan-vanem oleks Polikarpovi enda juurde kabinetti kutsunud, valanud
tassidesse midagi armeeniapärast ja puhtalt omavahel, inimlikult seletanuks konstruktorile, et tema
“luigelaul” hävitaja I-185 (mitte ära segada juba valmis, järelikult vananenud I-180–ga) tuleb nimetada
“MiG-ks”, oleks Polikarpov arvatavasti nõustunud. Mäletate, mida kirjutas Šahhurin? “Vaatamata oma
ülemaailmsele kuulsusele oli ta erakordselt tagasihoidlik. Ma pole elus teist nii tagasihoidlikku inimest
kohanud... Oli väga kohusetundlik täitmaks oma lennukite kohta vastuvõetud otsuseid...”
Ja kõik oleks olnud väga hästi. Võimsaim ja parim lennukitehas kogu maal, kõige võimsaim “katus”
Poliitbüroo liikme näol, eeskujulikeim projekt ning geniaalne insener juhtivspetsialisti kohal .
Aga nagu tavaliselt, ei osanud NAD teha hästi ("nagu peab") ja tegid “nagu tavaliselt” - matslikult,
jämedalt ja rumalalt.
Juba nooruses kõndis Artjom Ivanovitš Mikojan oma vanema venna jälgedes – kahekümne aasta vanuselt
ÜK(b)P liige, aga kahekümne kolmeselt Moskva Oktoobri trammipargi parteiorganisatsiooni sekretär.
Seejärel seisab tema tööbiograafias pikk rida sekretäritoole erinevates asutustes. 1931-l aastal asub A.I.
Mikojan, omades lõpetamata keskharidust, õppima Žukovski nimelisse Sõja–Õhujõudude Akadeemiasse.
Õpingute lõppedes asub ta 1937-l aastal tööle tehase Nr.1 sõjaväe esindajana. Siin ristusidki Mikojannoorema ja Polikarpovi teed. Asi on nimelt selles, et 1939. aasta alguses kolis KB järjekordselt, tehas Nr.
156 anti üle NKVD OKB “šaraška” käsutusse, aga Polikarpov viidi üle tehasesse Nr.1, kus sel ajal arendati
biplaani I-153 “Tšaika” tootmist. 1939. aasta märtsis viidi noor spetsialist (34 aastat sünnist ja 2 aastat
akadeemia lõpetamisest) üle konstrueerimisbüroosse, kus ta määrati kohe brigaadi ülemaks. Seega eksivad
need, kes väidavad, et Mikojan-nooremal “puudusid igasugused konstruktorikogemused". Kuni
ümbersünnini peakonstruktoriks töötas Mikojan konstruktorina, kusjuures täpselt üheksa kuud nagu on
terve ja õigeaegse imiku sünniks ette nähtudki.
1939. aasta 25-st novembrist alates polnud Polikarpovit ei tehases, ei Moskvas ega isegi mitte NSVL–s.
Samaaegselt A.S. Jakovleviga viibis ta suure delegatsiooni koosseisus Saksamaal. Seda hetke pidasid
Mikojan-vanem ning tema külge kleepunud M.M.Kaganovitš sobivaks finišipingutuse sooritamiseks.
Kaganovitš, kelle rahvakomissari postilt minemakihutamiseni jäid loetud nädalad, ruttas endale
kindlustama Mikojan-vanema toetust ning andis 8. detsembril välja mitu käskkirja, üks huvitavam kui
teine. Tehase Nr.1 baasil loodi “Manööverdusvõimeliste hävitajate KB Nr.1”. KB ülem, kes ühtlasi oli
tehase Nr.1 peakonstruktori asetäitja, oli sm. Mikojan. Üheaegselt sellega loodi tehases Nr.1
“konstrueerimise katseosakond”(KKO). Peakonstruktor – A.I.Mikojan. Märkimisväärne, et oma ootamatu
kohalekinnitamise ajal viibis Artjom Ivanovits puhkusel, mida “noor ja tundmatu konstruktor” veetis
Moskva lähedal valitsuse sanatooriumis “Barvihha”.
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Kogu selle kisa ja kära konkreetne mõte seisnes selles, et anda vastloodud KB–le käsukorras üle üks
paljudest eskiisprojektidest (I-200), mille kallal Polikarpovi KB töötas. Ning ühtlasi anti üle ka 80
Polikarpovi KB parimat spetsialisti. Sellega pidas Kaganovits silmas oma sugulase kurba kogemust, kellele
varastatud projekt ilma spetsialistideta, kes oleksid seda lõpuni viimistleda suutnud, kasuks ei tulnud.
Hiljem viidi Polikarpovi KB–st uude KB-sse insenere üle juba “vabatahtlikuse” alusel, seletades neile, et
“papipoja ja kahjuri” päevad on nii või teisiti loetud ning “ellu jääda” soovijad peavad kiiresti Mikojani
KB-sse põgenema.
Saksamaalt tagasi pöördunud Polikarpov avastas oma unikaalse KB kollektiivi asemel vaid varemed.
Kõige selle juures loeti teda formaalselt tehase Nr.1 peakonstruktoriks edasi ja mis veelgi kummalisem,
hävitajat I-200 (hilisem MiG-3) kutsuti veel mõnda aega rahvakomissariaadi käskkirjades “Polikarpovi
hävitajaks”. Lõpuks, 1940. aasta veebruaris–juunis, viiakse KB riismed "tehase Nr.51" koosseisu. Tõsi küll,
mingit tehast veel ei eksisteerunudki, seda tuli alles TsAGI tootmistöökodade baasil looma hakata. Ning
alles sellest momendist, pärast Polikarpovi ilmajätmist tootmisbaasist (tehas Nr.1 jäi Mikojanide klannile,
tehases Nr.21 toimus avalik sabotaaž), võis täie kindlusega väita, et “noored ja tundmatud” edestavad täie
kindlusega nõukogude lennunduse patriarhi sellises huvitavas ja ausas võistluses. Muide, mitte see pole
peamine. Ees seisis sõda, milles oli määratud hukkuma miljoneid nõukogude inimesi. Sellise perspektiivi
foonil kaovad kõik küsimused isiklikest ambitsioonidest ja solvumisest. Märksa tähtsam on küsimus, mis
nimelt, milline projekt, milline lennuk Polikarpovilt pihta pandi?
Kolmekümnendate aastate keskel loodi Nõukogude Liidus ja lasti seeriatootmisse konstruktor
A.A.Mikulini lennukimootor AM-34. See oli esimene kodumaine lennukimootor, mis jõudis
seeriatootmisse, kõik teised kuni 40. aastate alguseni toodetavad mootorid olid ümbernimetatud
“prantslased”, “sakslased” või “ameeriklased”. Hiljem loodi selle mootori baasil terve seeria: AM-34 FRN,
AM-35, AM-38, mis viisid õhku nii kerge luurelennuki “R-Z”, rasked pommitajad "TB-3" ja "TB-7" kui ka
legendaarse ründelennuki "IL-2". Esimest hävitaja projekti mootoriga AM-34 alustas Polikarpov juba 1935.
aastal. Arvestused lubasid sellele hävitajale , mis sai nimeks I-19, kiirust ligi 530 km/h, mis tolle aja kohta
oli igati hea tulemus, kuid 36. aasta algul lõpetati masina kallal kõik tööd.
1939. aastal töötas Mikulin juba väga võimsa ülelaadimise ja kompressoris kokkusurutud õhku jahutava
jahutusradiaatoriga kõrgmootori AM–37 kallal. Tuletame siinkohal meelde, et just selle mootoriga
arvestades töötati välja Tupolevi rindepommitaja ANT-59, kaugpommitaja Er-2, Mjasitševi kõrgpommitaja
“projekt 102” ning Grušini kahemootoriline suure tegevusraadiusega saatehävitaja Gr-1. Polikarpovit
hakkas huvitama selle ebaharilikult raske (nii üldiselt kui ka erivõimsuselt) ja kobaka mootori baasil
lennuki loomine. 1939. aasta suveks oli uue lennuki, mis sai nimeks I-200 (samuti ka “toode K” ja “toode
61”), projekt valmis. I-200 arvestuslikud kiiruskarakteristikud olid fenomenaalsed: maksimumkiirus 7 km
kõrgusel oli 670 km/h, tõusuvõime oli 0-5 km 4,6 minutiga (“E”-seeria "Messer" vajas selleks 6,3 minutit).
Kahe turbokompressoriga TK-35 pidi kiirus kasvama 717 km/h 11600 meetri kõrgusel.
Laskudes nüüd mõtteliselt kõrguselt 11600 m patusele maale, võime märkida, et ei mootorit AM-37 ega
kompressoreid TK-35 polnud kolmekümne üheksanda aasta sügisel lihtsalt veel olemas. Oli vaid mootor
AM-35, mis omas praktiliselt samu gabariite ning kinnituskohti, kuid oli vähem võimas ning omas
väiksemat lennukõrgust. Ning ka see mootor jõudis paraku alles “lastehaiguste” staadiumist välja. Peale
selle halvendas pikk ja raske mootor nii pikijuhitavust kui ka kabiinist nähtavust. AM seeria mootorite
ehitus ei võimaldanud suurtüki paigaldamist tulistamaks läbi propelleri võlli, seetõttu tuli lennukite
relvastus paigaldada kas tiibadesse (halb täpsus + lennuki sümmeetriateljest eemale paigutatud mass) või
siis kasutada erilisi sünkronisaatoreid tulistamaks läbi töötava propelleri (tulistamiskiiruse vähenemine +
keerukam konstruktsioon).
Ühesõnaga, I-200 projekt oli veel väga toores ning nõudis suurel hulgal töötlemist ja viimistlemist.
Samuti ei rahuldanud Polikarpovit ka kere tagaosa konstruktsioon, mis olles kopeeritud I-16-lt, oli
vananenud ega vastanud tehase Nr.1 tehnoloogiale ja varustatusele. Kõige peamisem probleem oli siiski I200 optimaalse kasutussfääri määramisega. Kõrge lennulaega hävitaja pommitajate ründamiseks? Kuid ei
Inglismaa, Saksamaa ega Jaapan, kes kuulusid potentsiaalsete vaenlaste esikolmikusse, ei omanud selliseid
pommitajaid ning neid polnud isegi lähimas perspektiivis. Pealegi oli kuulipildujatega relvastatud masin
raskete pommitajate vastaseks mitte eriti tõsiselt võetav riist. Rindehävitaja? Sellesse rolli I-200, vaatamata
oma suurele kiirusele kõigil kõrgustel, ilmselt ei sobinud. Ta jäi alla isegi I-180–le halva
manööverdusvõime, halva väljavaate, 40. aastate hävitaja kohta nõrga relvastuse ning ilmse ebasobivuse
tõttu välilennuväljadel kasutamiseks liiga suure maandumiskiiruse tõttu.
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Nende puuduste tõttu ei kandnudki Polikarpov projektist “kõrgemal pool” ette. Kuid mis põhjusel
klammerdus selle projekti külge Mikojan? Sellele küsimusele vastamiseks peame endale kõigepealt selgeks
tegema “Sm. Stalini auhinnale” toimuva konkursi tulemuste hindamise reeglid ja tingimused. Imelik, miks
nii palju lehekülgi täitnud autor pole veel kordagi meenutanud tehnilist ülesannet, mille alusel uusi
hävitajaid projekteeriti? Kuidas saab osaleda võiduajamistel, kui ei tea täpselt, kuhu suunda joosta, kus on
start ja finiš? Näiteks kirjutavad Me-109 väljatöötamise ja tootmise kohta kirjutatud monograafia autorid,
et: “Luftwaffe poolt esitatud tehnilised tingimused olid väga laialivalguvad“. Väga laialivalguvad
tingimused, mille alusel 1935–1936. aastatel valis Luftwaffe välja uue hävitaja nelja firma (“Heinkel”,
“Messerschmitt”, “Arado” ning “Focke-Wulf”) vahel, sisaldasid endas selliseid andmeid nagu relvastuse
koosseis, kalde kiirus, täisviraaži sooritamise aeg, võime pikeerida täisgaasiga ja palju muid tehnilisi
tarkusi. Kremli Peremees talitas veelgi targemini, jättes endale õiguse ja vabaduse teha kokkuvõtteid
“konkursist”, mille tingimusi teadis tema üksi.
Oli veel üks arusaadava ja mõistetava tehnilise poliitika puudumise põhjus. Nimelt polnud kedagi, kes
oleks suutnud välja töötada neid paari lehekülge tehnilist ülesannet. Need paar lehekülge (just nimelt
lehekülge, mitte rida) tehnilise ülesandega uue hävitaja loomiseks on kõrgeima keerukusastmega
intellektuaalne looming. Selleks on vaja tunda tulevase sõja taevast, teada suurepäraselt oma
lennundusteaduse ja lennukitööstuse olukorda ning mõista, kuidas selle lennuki kabiinis võib ennast tunda
tööd tegev lendur. Ning veel paljugi mida on vaja teada ja osata, et koostada need paar lehekülge teksti
väikese märkega “Täiesti salajane” üleval paremas nurgas. Stalin ise ei saanud olla spetsialistiks kõigis neis
( ja tuhandetes teistes) küsimustes, reaalsed spetsialistid oli ta kas maha lasknud või istuma pannud, uusi
nägusid aga ei usaldanud. Lennukitööstuse rahvakomissar M.M.Kaganovitš koos kaitse rahvakomissari
K.E.Vorošiloviga omasid kahe peale kaks klassi haridust (Vorošilov oli siiski kaks talve algkoolis käinud).
Võita sellises kummalises situatsioonis seda “sotsvõistlust” võis ainult see, kes suutis määrata Peremehe
hetketujusid või mis veelgi parem - neid suunata. Nimelt selles seisneski vahe bürokraatlike
võimumängude ja ausa tehnilise konkursi vahel.
Eredaid ja meeldejäävaid pildikesi sellest, millega oli sõja eel asendatud tõsine ja vaevarohke töö uue
lahingulennukite põlvkonna kujundamise asemel, saame A.S.Jakovlevi memuaaride lehekülgedelt.
“...Kabinetis vestlesid Stalin ja Vorošilov omavahel elavalt. Tervitasin ja kohe küsis Stalin minult:
- Näe, meie siin Vorošiloviga vaidleme, mis on hävitajale tähtsam, kas kiirus või manööverdamisvõime?
Kas Te olete kindel, et me ei eksi, tehes panuse kiirekäigulistele hävitajatele?
- Kindel, seltsimees Stalin, - vastasin mina
- Mina arvan ka nii, - ütles Stalin,- aga tema, näe, kahtleb.
- Umbne on siin täna, - lausus Vorošilov, avades oma marssalivormi kaelust.
...........................................................................................................................................................................
“...Stalin esitas korraga mitu küsimust... Ma olin hämmastunud tema informeeritusest. Ta rääkis nagu
lennundusspetsialist.
Aga mis Te arvate,- küsis ta, - miks inglased varustavad oma “Spitfired” keskmise kaliibri
kuulipildujatega, aga mitte kahuritega?
- Sellepärast, et neil pole lennukisuurtükke, - vastasin mina (20-mm suurtükk “Hispano-Suiza”, mis oli
nii prantsuse, inglise kui ka ameerika lennuväe relvastuses, lasti tootmisse 1935. aastal, s.t. neli aastat enne
Jakovlevi kirjeldatud jutuajamist. M.S.)
- Minagi arvan nii, - ütles Stalin ning lisas peale väikest pausi, - Inglased on siiski lollid, et suurtükke ei
eelista…”
............................................................................................................................................................................
“...Stalin, Molotov ja Vorošilov olid väga huvitatud minu masinast “BB” (JAK-2) ning uurisid kogu aeg,
kuidas ikkagi õnnestus mul samade mootorite ja samasuguse pommikaaluga nagu SB–l saavutada SB
kiirusest suurem kiirus (sama pommikoormaga poleks Jakovlevi lennuk suutnud end maapinnalt lahtigi
rebida.- M.S.).
Ma seletasin, et kogu asi on aerodünaamikas ja et SB töötati välja viis aastat tagasi, aga teadus on selle
aja jooksul kaugele edasi arenenud...
Stalin aga jätkas mööda kabinetti kõndimist ning imestamist:
- Imetlusväärne, lihtsalt imetlusväärne see revolutsioon lennunduses.
Võeti vastu otsus lennuki “BB” seeriatootmiseks.”
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Just nii, loomingulises diskusioonis rahvakomissaride ja “noorte “ konsultantidega, leidis Stalin ühe lihtsa
(palju keerulisi lihtsalt ei mahtunud selle inimese teadvusse, kes oli miljoni mure ja asjaga üle koormatud)
kriteeriumi lahingulennuki omaduste hindamiseks. Selleks kriteeriumiks sai KIIRUS. Ning seda võib veel
lugeda meie ühiseks vedamiseks. Kiirus on vajalik. Halb lennuk kiiresti ei lenda. Hirmus oleks mõeldagi,
millega oleks tulnud sõdida, kui Stalini kõrval oleks olnud noor karjerist, kes oleks tagant aidanud mõnda
suure lennukõrgusega “stratoplaani” projekti väikeste ümmarguste akendega nagu batüskaafil...
Alates sellest momendist, mil Stalin otsustas kogu keerulise ja üksteisega seotud lahingulennuki TTA
taandada ühele ainsale näitajale – maksimaalsele kiirusele – , sai see kiirustav ja ebakompetentne arvamus
kõigile kohustuslikuks. 1940. aasta jaanuaris, pärast lennukitööstuse rahvakomisariaadi juhtkonna
väljavahetamist, võeti vastu NSVL Rahvakomissaride Nõukogu ja ÜK(b)P ühismäärus, mis oli pühendatud
lennukitööstuses kujunenud olukorrale. Selles olid püstitatud järgmised ülesanded.
“ a) seeriatootmises
Massilises seerias 1940 a.: hävitajatel – 575-600 km/h, pommitajatel mitte vähem kui 500 km/h ( mitte
mingid muid näitajaid polnud isegi mainitud. - M.S.)
b) katsetustel
Otsustavalt suurendada katsetuste mahtu leidmaks teid kiiruse maksimaalseks suurendamiseks
c)Teaduslik-tehniline uurimistöö
Lähima 2-4 kuu jooksul ümber suunata teaduslik-tehniliste instituutide TsAGI, TsIAM ja VIAM töö ning
kontsentreerida nende tähelepanu tänapäeva lennukiehituse küsimustele vastavalt kõrgete kiiruste
saavutamiseks “
Selliste “Partei ja valitsuse” nõudmiste valguses oli hävitaja I-200 projekt määratud õnnestumisele. Või
veel, kiirus 670 km/h (turbokompressoritega isegi 717 km/h). Tõsi küll, ka kõrgus (11600 m), millel sai
sellist kiirust (teoreetiliselt, metallis veel mitteeksisteerivate turbokompressoritega) arendada, oli nii suur,
et ühtki vaenlase lennukit avastada polnud võimalik, kuid kellel oli aega sellistele pisiasjadele mõelda.
Otsustades Šahhurini, Jakovlevi ja teiste memuaaride järgi, samuti jälgides vastuvõetud otsuseid, ei
seletanud keegi Stalinile isegi seda, et kiirus suures kõrguses ja kiirus maapinna lähedal on kaks hoopis ise
asja.
Lahingulennuki hindamine vaid üheainsa parameetri järgi (pole tähtis, millise nimelt) tegi põhimõtteliselt
võimatuks oskuslikult ja vastutustundlikult välja töötatud projekti võitmise “Stalini auhinna konkursil”.
Lugejale, kes viitsis läbida “kirjaoskamatuse likvideerimise kursused” esimeses osas, peaks see olema
arusaadav ka ilma pikkade kommentaarideta. Ning kui selliseks kriteeriumiks sai kiirus, tähendas see, et
igasugune lootus konkurssi läbida kadus õhkjahutusega mootoritega lennukitel (milledel oli märgatavalt
suurem lahinguline vastupidavus ning mis olid lihtsamad ja mugavamad talve- ja välitingimustes
teenindada, kuid omasid suuremat takistust jämedama mootori tõttu). Šahhurin kirjutas oma memuaarides:
“...enne sõda tegeleti lubamatult palju vedelikjahutusega mootoritega, kuna sellisel mootoril oli väiksem
takistus.. .ilmnes, et pea-aegu kõik lennukid, mis 1940. aastal katsetuste staadiumisse jõudsid (enam kui 10
tüüpi) ning isegi mõned pommitajad omasid vedelikjahutusega mootoreid. Tegu oli ilmse valearvestusega,
aga konstruktoreid ümber veenda oli tol ajal raske (rõhutatud autori poolt). Igaüks ju lootis, et just tema
lennuk läheb seeriatootmisse...”
Šahhurin eksib pisut. Ümber veenda karjeriste, kelle kõik mõtted on suunatud iga hinna eest oma lennuki
seeriatootmisse võtmise kindlustamisele, pole mitte raske, vaid võimatu. “Konstruktoreid ümber veenda “
polnud vajadustki. Oleks piisanud mitte segada Polikarpovil lasta seeriatootmisse tema õhkjahutusega
hävitajaid (I-180 ja I-185). Lõpuks unustas Šahhurin ka selle, et Permi mootoriehitustehas Nr.19 (mis
kuulus lennikitööstuse rahvakomissariaadile, s.t. allus Šahhurinile), peamine õhkjahutusega “tähtede
“tootja, profileeriti ümber vedelikjahutusega mootorite tootmiseks. Lennukimootorite tootmise 1940. aasta
(rahvakomissaride nõukogu määrus Nr. 2466 seitsmendast detsembrist 1940) plaanis oli ette nähtud 20
tuhande M-105, kaheksa tuhande AM-35 ning mitte ühegi võimsa kaherealise radiaalmootori M-71 või M82 tootmine, mille jaoks Polikarpov projekteeris oma hävitaja I-185. Kusjuures 40. aasta sügisel läbis
Ševtsovi mootor M-82 (edaspidi küll tuntud AŠ-82 nime all) edukalt stendikatsetused. Just see mootor
(ning tema hilisem sissepritsega versioon AŠ-82FN), tegi võimalikuks La-5, La-7, Tu-2, aga ka sõjajärgsete
IL-12, IL-14 ning helikopteri Mi-4 seeriatootmise. See meie lennuväele “saatuslik” (ilma mingi liialduseta)
mootor lasti tootmisse vaid tänu konstruktor Ševtsovi ja Permi (sel hetkel küll veel Molotovi)
oblastikomitee esimese sekretäri Gusarovi erilisele julgusele. Suurele riskile minnes (tehase ja KB eelmine
juhatus oli täies koosseisus 1938-l aastal areteeritud) jätsid nad täitmata Keskkomitee ja rahvakomissaride
nõukogu määruse ning säilitasid varustuse ja tootmisvahendid õhkjahutusega mootorite tootmiseks. Samuti
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saavutasid nad 1941. aasta mais isikliku kohtumise Staliniga. Selle tulemusena võeti 17-l mail vastu otsus
M-82 seeriatootmisest, kuid pool aastat oli juba kaotatud ning hävitaja I-185 projektile oli löödud kõigist
võimalikest raskeim haav – pole mootorit, pole ka lennukit...
Horisontaallennu maksimaalse kiiruse muutmine hävitaja hindamise ainsaks kriteeriumiks viis
loomulikult ilmsetele möödalaskmistele. Hävitaja on keeruline lahingukompleks ning tema projekteerimist
ei tohi keskendada vaid üheainsa omaduse maksimaalseks arendamiseks. Omadus iseenesest (kiirus) oli
väga tähtis ning püüdlustes sobituda Peremehe maitsega olid konstruktorid sunnitud minema suurtele
tiivakoormustele, täiustama aerodünaamikat, töötama välja automaatikat propelleri sammu reguleerimiseks,
mis kõik tervikuna vastas lennunduse arengu peasuundadele. Ühesõnaga, kahju, mis hävituslennuväe
arengule oli tehtud, polnud nii suur. Kuid sama kriteeriumi ehk siis kiiruse absolutiseerimine
pommituslennuväes tõi endaga kaasa katastroofilised tagajärjed.
Neljakümnendate aastate algul muutus hävitajate eest põgenemine üha vähem teostatavaks ning
pommitajate hingejäämine tagati eelkõige hävitajate kattega, aga ka õige taktika kasutamisega
(optimaalsete kõrguste valik, maskeerumine pilvedesse ja ööhämarusse). Samuti ka pommitaja enda
aktiivsete ja passiivsete kaitsevahendite igakülgse suurendamisega. Sellise lähenemise õigsus sai kinnituse
juba esimestel sõjakuudel. “Pommitajate ja ründelennukite lennud hävitajate kaitse all andsid kõigil
juhtudel positiivseid tulemusi pommitamise täpsuse osas (lendurite väljendi järgi “sai rahulikult töötada”),
pommitajate õige koostöö korral hävitajatega puudusid vastase poolt põhjustatud kaotused ning ainult
kahel juhul kandsid katteta jäänud pommitajad kaotusi.” Nii kandis ette 12. PLD tüürimees major
Preobraženski 16. septembril 1941. aastal.
Väärib märkimist ka see, et ründelennuväe arengu üldine suund on jäänud selliseks tänapäevani pommitajate ja ründelennukite tehniline täiustamine käib mitmete näitajate osas (sihtimis- ja
navigatsiooniseadmete, lennukauguse ja –kõrguse, aktiivse ja passiivse kaitse, automatiseeritud- ja
reservjuhtimissüsteemide ning ekipaaži töötingimuste parandamise osas), aga kindlasti mitte eelistades
kiiruse suurendamist. Tänapäevased ”lahinguvälja lennukid” (ameeriklaste A-10, nõukogude Su-25)
lendavad kolm korda aeglasemalt, kui on kaasaegsete hävitajate maksimaalkiirus. Ning see ei üllata kedagi,
ei kutsu esile õudust ning kellelgi ei tule pähe kutsuda SU-25 või A-10 “lootusetult vananenuks.” Ja kui
nad ka vananevad, siis küll mitte oma väikese kiiruse poolest.
Pärast seda vältimatut märkust pöördume tagasi Jakovlevi loodud lennuki loo juurde (“BB”, samuti ka
“toode 22”, samuti ka JAK-2). Vestlus Stalini kabinetis ei lõppenud ainuüksi konstanteeringuga, et “noor”
konstruktor sooritas “imeteo” ja “revolutsiooni lennunduses”. Oli tunda veel midagi. Vaat kuidas kirjutab
sellest “võlur” ise:
“Vorošilov kirjutas midagi paberilehele ning näitas seda Stalinile. Viimane luges selle läbi ja noogutas
nõusoleku märgiks. Seejärel luges Vorošolov ette esildise teksti NSVL Ülemnõukogu Presiidiumile minu
autasustamiseks Lenini ordeni, sõiduautoga "ZIS" ja preemiaga 100000 rubla. Esildis kirjutati kohe
kohapeal alla...”
Siinkohal on kohased mõned seletused. Mida tähendas 1939-l aastal 100000 rubla? Võib öelda, et see on
kakskümmend uut “emkat” (sõiduauto “M-1”). Aga võib ka öelda – ja see sobib siia teksti isegi paremini –
et see on sada allatulistatud vaenlase hävitajat. Just, täpselt üks tuhat rubla oli ette nähtud preemiaks
hävituslendurile ühe vaenlase hävitaja allatulistamise eest kaitse rahvakomissari sm. Stalini käskkirja Nr.
0299 alusel. Selliste hinnangute puhul poleks 100000 teenimine õnnestunud mitte kellelgi. Isegi poolele
sm. Stalini tagasihoidlikust kingitusest (arvestamata sõiduautot) sm. Jakovlevile võisid pretendeerida vaid
viis–kuus nõukogude õhujõudude lendurit, kes olid alla tulistanud 50 ja rohkem vaenlast. Meie
lääneliitlastel polnud selliseid lendureid ühtegi.
Kahjuks lasi sm. Stalin siinkohal läbi vea. See tähendab, “revolutsiooni eest lennunduses” oleks võinud
maksta ka rohkem, aga seda siiski vaid pärast järjekordse “imerelva” lahinguristseid, aga mitte enne
katseeksemplari riiklikke katsetusi. “Toode 22” kujutas endast kerget (viietonnise stardikaaluga)
kahemootorilist väga väikeste gabariitidega (kere pikkus 9,34 m vs 12,27 m SB kere pikkus) lennukit,
millel ei olnud ei pommi- ega laskerelvastust, raadiojaama, soomuskaitset, larüngofonisüsteemi jms.
Katsetustel 39. aasta kevadel saavutas lennuk kiiruse 560-570 km/h. See kiirus, mis oli võrdne selle aja
hävitajatega ning ületas seeriapommitaja SB kiirust 120-130 km/h, viis Stalini vaimustusse. Piirdumata
heldete kingitustega “noorele tehnikule”, võttis Stalin, ootamata isegi ära riiklike katsetuste tulemusi, mis
algasid 20. juunil 1939. aastal, vastu otsuse lasta BB-22 seeriatootmisse. Ja mitte ei tea kus, vaid
lennukitehases Nr.1...
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“Meie asi on kireda, aga see, kas koidab või mitte...” A.S.Jakovlev oli täiuslikult omandanud selle
bürokraatliku süsteemi valemi. Muide, kireda oskas ta meisterlikult. S.M.Aleksejev, Lavotškini asetäitja,
toob oma memuaarides sellise episoodi:
“...mõni kuu pärast sõja algust märkis õhujõudude peainsener oma ettekandes olukorrast rindel, et
LaGG-3 tõusis esile oma vastupidavusega. Stalin katkestas ettekande ja küsis:
“Seltsimees Lavotškin, kuidas teil õnnestus teha selline vastupidav lennuk?”
Semjon Aleksejevitš tõusis ja ütles:
“Ega me midagi sellist spetsiaalselt ei teinudki, see kukkus iseenesest niimoodi välja.” (mis oli mitte
ainult tagasihoidlik, vaid ka absoluutselt aus vastus. Midagi “sellist” vastupidavuse tõstmise mõttes LaGGil ei olnud. Õhujõudude peainsener ei omanud arvatavasti täpset informatsiooni, seda enam, et “paar kuud
peale sõja algust” jõudsid LaGG-id alles just-just rindele. - M.S.)
Nõupidamine lõppes ja mulle ligines Šahhurin:
“Oh Sind, tohmuskit. Selline šanss oli käes silma paista... Oleks Stalin Sinu asemel Jakovlevile sellise
küsimuse esitanud, oleks ta pool tundi jutustanud, millised tarkpead nad on. Aga Sina...”
Pärast seda kui Lenini orden, Stalini preemia, must “ZIS” ja parim lennukitehas olid kätte saadud, püüdis
Jakovlev muuta “BB-22” täisväärtuslikuks pommitajaks.
Varsti selgus, et see on täiesti võimatu. Tilluke pommisektsioon, mis oli paigutatud lonžeronide vahelisse
ruumi, mahutas täpselt kaks pommi FAB-50 või kaks FAB-100. Sellise “pommikoormaga” lendas isegi
ühemootoriline hävitaja I-16.
Pommide paigutamine täiendavasse sektsiooni tagumise lonžeroni taha viis püsivuse kaotamiseni
lubamatult tagumise tsentreeringu tõttu. Veel täiendava nelja FAB-50 paigaldamisega kanduritele
väljaspool keret ning minimaalse kaitserelvastuse paigaldamisega (üks mittepööratav ülemine
kuulipildujaturell piiratud laskenurkadega) kukkus selle “ime” lennukiirus 445 kilomeetrini tunnis. Umbes
selle kiirusega lendas ka seeria-SB, kuid tema lendas tõepoolest, aga BB-22 keesid sel ajal rekordkiiruse
saavutamiseks paigaldatud kitsad radiaatorid, põlesid maandumisel pidurid ning superminiatuurseid
rattakumme tuli vahetada iga 5-6 maandumise järele.
Igaks juhuks mõtles Jakovlev endale välja õigustusi, mida siis paigutas oma gigantsetes tiraažides välja
antud memuaaridesse. Tuleb välja, et juhmid kindralid ei mõistnud tema novaatorlikku mõtet. Tema olevat
projekteerinud kiiret luurelennukit, aga sõjaväelased nõudsid “BB” muutmist pommitajaks, sellest kõik
hädad alguse saidki. Imelik loogika. Rääkimata sellest, et ka luurelennukiks oli “BB” absoluutselt
sobimatu. Masinat iseloomustasid erakordselt halb nähtavus tüürimehe kabiinist, piiratud lennukaugus ja
madal lahinguline vastupidavus. Jakovlev oleks võinud meenutada, et suras Peremehele ette ebamäärase
otstarbega tühja lennuki täisväärtusliku pommitajana, mille pommikaal pidi olema võrdne pommitajaga SB.
Mille eest orden saadud oligi...
Pärast poolteist aastat pidevaid viimistlustöid, suure võimsusega mootorite M-105 paigaldamist,
jahutussüsteemi täielikku väljavahetamist, õnnestus viia lennuk, mille nimeks oli vahepeal saanud JAK-4,
sellisesse seisukorda, et ta oli suuteline lendama ilma keema minekuta maksimaalkiirusel 533 km/h. Tõsi
küll, Ar-2 lendas nendesamade mootoritega küll veidi aeglasemalt (515 km/h vs 533 km/h), aga omas selle
eest võimet võtta pardale kolm korda suurema pommikoorma, pikeeris hästi, omas poolteist korda suuremat
tegevusraadiust ning kolmandat meeskonnaliiget (laskurit) ning kolmandat tulepunkti kaitseks hävitajate
rünnaku eest tagant-alt. Lühidalt öeldes oli Ar-2 täisväärtuslik igati läbi töötatud lahingumasin, aga JAK4.... ÕJ TUI juhtiv insener A.T.Stepanets meenutab, kuidas tal tuli 41. aasta juuli lõpus kohtuda
rindelenduritega, kellel oli olnud "õnn" sõdida mõni nädal JAK-4-ga: “Kuidas te küll võtsite relvastusse
sellise lõpuni töötlemata lennuki?” ründasid mind nördinult lendurid ja tüürimehed. Tunnen, et veel veidi
ja annavadki tappa. Päästis mind vaid see, et jõudsin seletada – olen juhtiv insener Jakovlevi hävitajate
osas ja mingit suhet JAK–4-ga ei oma...”
ÕJ TUI-d süüdistada polnud põhjust. Vaatamata tohutule survele “ülevalt” (“noor tehnik” sai 40. aasta
jaanuaris lennukitööstuse rahvakomissari asetäitjaks ning püsis veel mitu aastat Peremehe isikliku nõuandja
rollis) kirjutas ÕJ TUI ülem A.I.Filin JAK-2/JAK-4 riiklike katsetuste, mis viidi läbi 40. aasta detsembris,
aruandes otse välja, et "katsetatud lennuk ei ole sellisel kujul ei töökindel ega ka lahinguvõimeline.”
Ja kuigi 41. aasta detsembri plaan lennukite tootmiseks nägi ette 1300 JAK-4 tootmist, võeti 12.
veebruaril 1941 lõpuks ometi vastu otsus Jakovlevi “mängupommitaja” tootmise lõpetamise kohta. Üldse
ehitati kokku 111 lennukit JAK-2 ja 90 JAK-4. Jakovlev ise märgib oma memuaarides tagasihoidlikult:
”...lasti välja pea-aegu 600 lennukit...”
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Kõige naljakam pole mitte see, et akadeemik ja kindralpolkovnik ei tea, kui palju on 111 pluss 90.
Hukutanud lenduritele omaseks saanud Ar-2 tootmise programmi, ei suutnud Jakovlev oma sünnitist
tootmisse viia, vaid puhastas vaid koha vanglasügavustes sündinud “toode 100”-le
Tegu ei ole keelevääratusega. “Toode 100”, suure lennulaega kiirhävitaja, otsustati muuta pikeerivaks
pommitajaks. Ning kuigi nendel kahel lennukil on ühist vaid niipalju, et mõlemad lendavad õhus ja
maanduvad maapinnale, anti 40. aasta maikuus korraldus muuta “sada” pommitajaks. Tähtaeg - poolteist
kuud. See ei ole trükiviga. Mitte poolteist aastat, vaid poolteist kuud. Kiirustamise põhjus on ikka seesama
- tulevase pommitaja oletatav suur kiirus. “Sada” lendas (eriti arvestustes, suurel kõrgusel ja tegelikkuses
puuduvate turbokompressoritega) väga kiiresti ning kamandaval koosseisul tekkis lootus, et pommitaja, mis
loodud “saja” baasil, saab olema nii pikeeriv kui ka kiir.
Töö läks keema. Arhangelski, Iljušini ja isegi Jakovlevi konstrueerimisbüroodest eraldati uue projekti
tarvis ligi 300 inimest. Sel kombel sai “paljastatud rahvavaenlase” Petljakovi esialgu justkui
mitteeksisteeriv KB maa suurimaks konstruktorite kollektiiviks. 1940. aasta 23. juuniks olid tööjoonised
valmis. Seeriapommitajate Pe-2 esimesed lennud algasid 40. aasta novembris. Peremehe tohutu huvi uue
kiirpommitaja vastu, aga samuti ka Beria surve, mis konstruktorite küürul lasus, väljendus tootmisbaasi
hoogsas kasvus. Pe-2 tootmisega alustati lennukitööstuse “lipulaevas Nr.2”, Moskva lennukitehases Nr.22,
mis tõmbas lõplikult joone alla Ar-2 tootmisele. Seejärel hakkas Pe-2 tootma ka Moskva tehas Nr. 39, mis
siiani oli Iljušini tehas, aga hiljem ka tehas Nr.124 Kaasanis ning Nr.125 Irkutskis. Kuni sõja alguseni (st
praktiliselt poole aasta jooksul) jõuti välja lasta 458 Pe-2–te, sealhulgas tehases Nr.22 - 296 masinat ja
tehases Nr. 39 – 157 masinat. Kokku toodeti sõja-aastatel 11427 Pe-2-te, mis sai sel kombel kõige
massilisemaks pommitajaks nõukogude õhujõududes.
Kõik selgub võrdluses. Loomulikult eristus Pe-2 teravalt Jakovlevi “imelennuki” foonil. Hästi
valmistatud, täismetallkere, väga tehnoloogiline (lihtne ja ratsionaalne monokokk-konstruktsioon,
minimaalsete kinnituselementidega), väga vastupidav (Pe-2 hävitajast esivanemalt tuli päranduseks kaasa
plaaner, mis oli suuteline taluma 12-kordset ülekoormust), vastupidav ka lahingutingimustes
(inertgaasidega laetavad protekteeritud paagid, lenduri ja navigaatori soomuskaitse) lennuk võis vaimustada
mitte ainult Stalinit, vaid ka tõelisi lennundusspetse. Tõsi, Pe-2 lahingutingimustes kasutamine selgitas
välja ka palju puudujääke. Sõjaaja kesise väljaõppega noorte lendurite jaoks suur maandumiskiirus, rohked
lennuki iseeneselikud õhussüttimised (see oli hind, mida tuli maksta mitmete agregaatide
elektrodistantsjuhtimise eest. Mootorid ja releed sädelesid ning süütasid bensiiniaure), mittepiisav
pikipüsivus eriti täiskoormusega stardirežiimis. Seda kõike saab vaevalt “saja” ja Pe-2 loojate (Tupolev,
Petljakov, Putilov) süüks panna, arvestades neid alandavaid ja ekstremaalseid tingimusi, millistes nad pidid
kaitsma oma masina “eluõigust” (kahjuks osutus V.M.Petljakovi eluiga väga lühikeseks, 12. jaanuaril 1942
sattus Pe-2, millel ta lendas, katastroofi). Aga kas oli see lennuk pommitaja, veel enam - pikeeriv
pommitaja?
Suure lennulaega kiirhävitaja ei ole iseenesest kõige parem “toorik” pikeeriva pommitaja ehk siis väikese
lennukõrgusega “lahinguvälja lennuki” loomiseks. Tõsi, konstruktsiooni raskeks ja keeruliseks muutvatest
hermeetilistest kabiinidest loobuti kohe, veelgi lihtsam oli vabaneda turbokompressoritest – neid ei olnud
olemaski. Aga väga väike kere diameeter (1,3 m), milles ei olnud ruumi suurekaliibrilisele pommile, jäi. Jäi
ka plaaneri raske konstruktsioon (millegagi tuli ju tagada hävitaja võime taluda 12-kordseid ülekoormusi.),
mille kaal pärast kõige selle paigaldamist, mida vajab pommitaja, kasvas veel 700 kilo võrra ja ei jätnud
enam ruumi kasulikule koormale. Jäi ka suhteliselt väikese pindalaga tiib ning tiivakoormus saavutas
normaalse, mitte ülekoormatud stardikaalu juures 186 kg/m2. Maandumine väliaerodroomidel muutus
raskeks ja ohtlikuks, eriti realenduritele, kes olid harjunud pommitaja SB väikese maandumiskiiruse ja
lühikese stardirajaga.
Kõige selle tulemusena ilmus lennuk normaalse pommikoormaga 600 kg ning maksimaalsega (välistel
kanduritel tiiva all) 1000 kg. See vastab ligikaudu ühemootorilise Ju-87 või ameerika ühemootorilise
hävitaja “Kittyhawk” võimetele. Pe-2 lahingulise kasutamise statistika näitab, et keskmine koormatus oli
veidi enam kui 500 kg. Aga lennukit ennast kasutati (vähemalt 41-42 aastal) peamiselt kui kerget
“horisontaalpommitajat”. Seda enam, et pikeerimisel võis ta heita vaid neid pomme, mis asusid tiibade all,
neid pomme reeglina aga kaasa ei võetud. Kitsa kere pommisektsioon lubas kaasa võtta vaid kuni 100 kg
kaliibriga pomme (samal ajal kui “vananenud” Ar-2 võis võtta pardale kokku kolm FAB-500 ja heita neid
pikeerimiselt). Lühidalt, valmis saadi kaalu ja valiku poolest väga tagasihoidliku pommirelvastusega
“poolpommitaja”, mis kõigi näitajate osas jäi Ar-2–le alla.
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Kõigi omaduste poolest peale kiiruse. Pe-2 lendas ilma välistel kandjatel asuvate pommideta 40 km/h
kiiremini kui Ar-2. Ja need 40 km/h olidki otsustavaks argumendiks. Tõepoolest, nõudes “saja” muutmist
pommitajaks, lootsid ülemused saada paremaid kiirusnäitajaid, kuid ei mõelnud sellele, et pommitaja,
millele lisatakse turellid, pommiluugid, kandurid ja muu pommitajale vajalik varustus, ei suuda säilitada
hävitajast esivanema kiirusomadusi. Märkimisväärne, et tänapäeva uurijate poolt läbi viidud arvutisimulatsioonid (arvestades ka vaenlaste hävitajate tegevust) 40-ndate aastate rindepommitajate (Pe-2, Ar-2,
JAK-4, ANT-58, Ju-88,) lahingulisest kasutamisest näitasid, et Ar-2 edestas Pe-2-te kõikide ülesannete
täitmisel 30-40 %. Parimaks kõigist (ka Ju-88-st) osutus loomulikult ANT-58 (“toode 103”). Kuid selle
palju oma aega edestanud pommitaja lugu on siiani saladustega ümbritsetud. Saladustega, mille mõningaid
võimalikke lahendusi püüame järgmistes peatükkides ära arvata.
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Peatükk 16

Kõigist kaugemale
1940. aasta aasta alguses sumises kogu nõukogude lennukitööstus, kõik need suured ja väikesed tehased,
vangla KB-d ja tingimisi vabad KB-d, polügoonid ja uurimisinstituudid, nagu häiritud herilasepesa.
Peremees võis rahulolevalt nentida kõikide kiiduväärset püüdlikkust ja kiiret tegutsemist. Ka ta ise andis
omapoolse panuse pingete üleskruttimisse.
9-11. jaanuaril 1940.a vahetas Stalin välja rahvakomissariaadi juhtkonna, kusjuures seda tehti sellise
kiirusega nagu oleks maailmalõpuni jäänud ainult üks päev, mida tuli ilmtingimata kasutada LTRK
juhtkonna tugevdamiseks.
Šahhurin (kes enne oma rahvakomissariks määramist töötas oblastikomitee esimese sekretärina Gorkis,
aasta enne seda aga samal ametikohal Jaroslavis) kirjutas:
„... Jaanuari algul helistati Keskkomiteest. Mulle esitati üks küsimus:
- Sm. Šahhurin, kas te saate veel täna Moskvasse sõita?
Ma vastasin, et praegu käib oblasti töörahva saadikute Nõukogu istung, kus ma olen eesistuja. Ja see
kestab veel tänase ja arvatavasti ka homse päeva.
- Siis, sm. Šahhurin, - öeldi mulle, - selgitage seltsimeestele, et teid kutsuti kiiremas korras Keskkomiteesse. Kas teil on võimalik viivitamatult välja sõita?
- Kahe tunni pärast läheb rong.
- Siis sõitke välja...
...Ma sain aru, et minu ametissemääramise küsimus on otsustatud. Stalin küsis mult:
- Kui vana te olete?
- Kolmkümmend viis, - vastasin mina.
- No näete, - ütles ta Jakovlevile, - nii noor, aga juba rahvakomissar. See on hea.
...Jutuajamine lähenes lõpule. Ma küsisin luba Gorkisse sõiduks, et seal ametiasjad üle anda. Stalin viivitas
veidi ja ütles siis:
- Asjad on vaja üle anda Moskvas. Töö, mis teid ootab, ei kannata viivitamist. Kõik keda vaja,
kutsume siia. Aga Gorkisse me saadame Keskkomitee esindaja, kes teatab oblastikomiteele vastuvõetud
otsusest...
Sama noor (33 aastat) oli ka rahvakomissari asetäitja teaduse ja katselise lennukitootmise alal
A.S.Jakovlev. Poolkirjaoskamatu M.M.Kaganovitši ajas Stalin raginal minema, saates seda (Jakovlevi
sõnul) järgmise kommentaariga: „Mis pagana rahvakomissar ta oli? Mida ta lennundusest teadis? Kui
palju aastaid elab Venemaal, aga vene keelt pole korralikult rääkima õppinud!“ Kuldsed sõnad!
Loomulikult ei küsinud keegi (sõltumata vene keele oskamisest või mitte) Stalini käest, kes ja mispärast
määras kaks aastat tagasi harimatu karjeristi kogu Venemaa sõjatööstust juhtima? Kas tõesti sai
M.M.Kaganovitš 1937. aastal kogu sõjaväetoodangu tootmisest paremini aru kui nüüd 1940. aastal ainult
lennukitootmisest? Muuseas, maha lasi M.M ennast tunduvalt hiljem – nüüd anti talle „toitumiseks ja
kuulsuseks“ mitte kõige hullem ametikoht - uus äsjavalminud gigantne lennukitehas Nr.124 Kaasanis.
Pilved hakkasid M.M.Kaganovitši kohale kogunema 1941. aasta suve algul, mil kogu maal hakati
massiliselt arreteerima õhujõudude ja sõjatööstuse juhte. Ühe versiooni kohaselt hoiatas L.M. venda
liginevast arestist, mille peale M.M end maha lasi (juhtus see umbes juuli alguses 1941).
Kuid tuleme „tumedast“ 41. aasta suvest tagasi helgesse 40. aasta maisse. Üldine meeleolu võimuladvikus oli meile „perestroikast“ tuttav, kõikjal tehti maha endisi juhte ja kiideti uusi. Võimutsesid
roosilised unistused, et nimesiltide vahetamisega kabinetiustel hakkavad ka asjad paremini minema. Ja
kiirenevalt.
Punaarmee Peasõjanõukogu komisjoni 4.mai 1940.a istungi protokollist:
„ – Šapošnikov: Konstruktorid töötavad halvasti...Konstruktorid peavad hoolikamalt viimistlema
jooniseid ja rohkem ajusid liigutama.
- Vorošilov: Valitsus on vastu võtnud kõik abinõud, et konstruktoreid motiveerida. Neile maksti iga
masina eest 1,5 miljonit rubla s.o poolteist korda rohkem lennuki maksumusest.
- Pavlov: Kui me maksame konstruktoritele nii palju, siis me ei saagi masinaid. Peame kasutama
teistsuguseid meetodeid – karmimaid.
- Mehlis: Aga konstruktorid on siiski rasva läinud.
- Pavlov: Mitte haigestunud (nii on tekstis. – M.S) pole konstruktorid, vaid saboteerivad.
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- Šahhurin: Polikarpovit, Arhangelskit ja Iljušinit on liialt kiidetud. Mitmete konstruktorite ja lendurite
vahel on ringkäendus, mis segab lennunduse arengut.
- Pavlov: Vaadake, kui kaua pettis M.Kaganovitš sm. Stalinit mootoritega! Kardan, et ka praegu
tegelevad mõned sellega.
- Kulik: Me oleme konstruktorite nööri otsas – mida nad annavad, seda me ka võtame, kuid me peame
nõudma seda, mida meil vaja on... Iga konstruktor on feodaal – mida tahab, seda ka valmistab. Neil on
jooksval arvel miljonid, aga töötada ei taha.
- Vorošilov: Kogu lennunduse juhtkond on välja vahetatud. On määratud uued inimesed. Vanad
töömeetodid on hukka mõistetud. Uued inimesed töötavad vahvalt. VKP(b) KK ja sm. Stalini abiga on kõik
jalule aetud... Meil on praegu rohkem näidiseid kui vaja ja need on parimate kapitalistlike maade näidiste
tasemel. Probleem seisneb selles, et me peame valima välja parima ja laskma selle seeriatootmisse. Kõik
see on loodud tänu kollektiivi, Valitsuse, partei KK ja isiklikult sm. Stalini suure tööga...“
Lennukeid oli tõesti „rohkem kui vaja“. 1940. aastal oli projekteerimisel ja erineval katsetustasemel üle
45 lennuki, kusjuures 13 neist olid juba riiklikel katsetustel.
Oli millest valida. Ühest väljavalitud projektist me juba rääkisime eespool. Stalinile hakkas lennuk, mis
hiljem sai nimeks MiG-3, kohe hirmsasti meeldima. Kindral Žahharov meenutab:
„1941. aasta algul toimunud nõupidamisel rääkis sm. Stalin palju sellest uuest hävitajast, vajadusest see
kiiresti omandada.
- Mina ei saa õpetada lendureid sellega lendama. Teie olete minu abilised. Teie peate lendureid
õpetama! Armastage seda masinat!
See kõlas nagu isiklik palve...“
Suurima lennukitehase Nr.1 tootmisvõimsused anti kõik MiG-i tootmisprogrammi käsutusse. See tempo,
millega uus masin seeriatootmisse anti, oli isegi tolle ajastu kohta erakordne.
1939.a. detsembri alguses „kingiti“ projekt I-200 vastloodud „Mikojani KB“-le. 25. detsembril kinnitas
õhujõudude komisjon lennuki maketi, 10. veebruariks 1940.a olid valmis tööjoonised, 4. märtsil 1940 ilmus
valitsuse määrus kolme hävitaja I-200 katseeksemplari valmistamise kohta. Lõpuks, 5. aprillil 1940 tõusis
vanim katselendur A.N.Jekatov (lõpetas Moskva lennukooli 1916. aastal, 24 aastat lennustaaži) lennukiga
esimest korda õhku. Reaalsed lennuparameetrid olid muidugi veidi kehvemad kui oodati, kuid siiski
eranditult väga head. Isegi mootoriga AM-35 (37-t veel ei olnud) saavutas lennuk kiiruseks 628 km/h 7 km
kõrgusel ja 579 km/h 2,2 km kõrgusel. 5 km–se kõrguse saavutas lennuk 5,1 minutiga. Kõigi nende
parameetrite järgi ületas I-200 F-seeria „Messerschmitti“, mida katsetati umbes samal ajal. Tasub
märkimist, et I-200 katsetused toimusid edukalt ja mis hoopis ebaharilik – veretult. Tehasekatsetuste lõpuni
(25. august 1940.a) sooritas esimene I-200 eksemplar 109 lendu (kokku 40 tundi 49 min.) ilma mingite
tõsiste avariideta ja ilma inimohvriteta. 13. septembril 1940.a toimunud ÕJ TUI tehnilise nõukogu istungil
märgiti, et „I-200 osutus kõige vähem järeltöid nõudvaks lennukiks riiklikele katsetustele saabunute seas“.
I-200-st MiG-ks ümbernimetatud lennuki tulevik ei kutsunud esile mingeid kahtlusi – lennuk pidi saama
tehas Nr.1 põhitooteks ning 1941. aasta tootmisplaan nägi ette 3600 MiG-i valmistamist.
Võib oletada, et sm. Jakovlevi enesetunne polnud sel hetkel kuigi rõõmus. Rahvakomissari asetäitjaks
määramine ei andnud sisuliselt midagi juurde tema mitteametlikule „Peremehe lähedal seisva isiku“
positsioonile, lisas ainult liigseid sekeldusi ja isiklikku vastutust (ja siinkohal võib uskuda Jakovlevi väiteid
selle kohta, et ta sõdis kuidas suutis vastu „kõrgele ametikohale“ määramisele). Õnnetu BB-22 visati
tehasest Nr.1 välja ja saadeti järeltöödeks Tušinos asuvasse tehasekökatsisse Nr.81. Kõik Polikarpovi vastu
suunatud keerulised intriigid andsid tulemuseks vaid selle, et riigi suurima tehase tootmisvõimsused läksid
järjekordse Polikarpovi hävitaja (I-200, kuigi nüüd MiG-i nime all) tootmiseks.
Teine suurim hävitajaid tootev tehas, Gorkis asuv Nr.21, saboteeris seni edukalt Polikarpovi I-180
seeriatootmist, kuid sm. Jakovlev ise ei võitnud sellega midagi. Järeldus? Tuli iga hinna eest forsseerida
enda hävitaja (I-26) katsetusi. Muidu on rong lõplikult läinud...
Nagu austatud lugeja on juba märganud, pole selle kirjatüki autor sugugi ükskõikne sm. Jakovlevi vastu
ja eriti huvitab teda Jakovlevi roll nõukogude sõjaeelse ja -aegse lennuväe arengus. Seepärast asendame
autori hinnangud pika tsitaadiga soliidsest monograafiast: (M.Nikolski. Jakovlevi hävitajad „JAK-1“,
„JAK-7“, „JAK-9“, „JAK-3“)
„I-26 projekteeriti kõigest viie kuuga. Üks päev enne 1939. aasta lõppu toodi ilus punane monoplaan
Hodõnka lennuväljale tehasekatsetusteks... Kohe andsid endast märku „rekordilise“ projekteerimisaja
tulemused. Defekte ja jämedaid vigu oli enam kui küllalt. Peamine – puudulikuks osutus lennuki tugevus
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(67 % purunemiskoormusest)... Äärmiselt ebaõnnestunuks osutus teliku konstruktsioon. Kiirusel üle 220
km/h ei saanud telikut sisse tõmmata, rattad lõid jõuga vastu tiivakatet... Teliku lukustus oli ebakindel,
pidevalt oli oht ettekavatsematuks teliku sissetõmbamiseks või väljalangemiseks...
I-26 katsetused katkesid tragöödia tõttu – 27. aprillil 1940 hukkus Jakovlevi firma šeff-piloot Julian
Ivanovitš Piontkovski. Katastroofi täpset põhjust ei õnnestunud kindlaks teha. Tõenäoliselt vajus telik ise
välja, rattad hakkasid kõikuma ja tiiva pihta taguma. Teise versiooni kohaselt rebenes lennukil tänu
mitteküllaldasele tugevusele tiib küljest...
Kui Jakovlev poleks olnud rahvakomissari asetäitja, oleks selle hävitaja elulugu suure tõenäosusega
tehasekatsetustega ka lõppenud. Mida maksab ainuüksi see fakt, et 42-st lennust pidi Piontkovski 15-l
korral hädamaandumise tegema (autori rõhuasetus), seega oli katastroof täiesti seaduspärane tulemus.
Kuid Jakovlevil õnnestus Stalinit veenda oma lennuki perspektiivikuses... Õhujõudude TUI nõustus lennukit
katsetustele võtma ainult tänu enneolematule pressingule ülevalt. Vastuvõtuaktis oli terve „bukett“ vigu,
mistõttu lennuk ei vastanud tehnilise ülesande nõuetele ja tugevusnormidele (autori rõhuasetus).
Katsetajate ülesanne polnud kerge... Kõrguse kogumine käis jupikaupa, iga kahe-kolme minuti tagant tuli
üle minna horisontaallennule (Siin on vajalik seletus: kujutage ette, et maratonijooks käiks juppide kaupa,
iga päev üks 100 meetrine lõik. Ja kui lõpuks pooleteise aasta pärast saab maratonijooksu distants täis,
liidetakse kõikide sajameetriste lõikude ajad kokku ning tulemusena kuulutatakse jooksja maailmarekordi
omanikuks – maratonijooksus! – M.S), maksimaalkiiruse mõõtmine toimus kolme minuti jooksul ettenähtud
kuue asemel. Selliste „katsetuste“ põhjus oli mootori ülekuumenemine ja lennuki ebapiisav tugevus...“
Kommentaarid on liigsed, kuid ma pean vajalikuks lisada ühe täpsustuse. J.I.Piontkovski katsetas omal
ajal (ja veel omal soovil, vabatahtlikult) noore tundmatu tudengi Jakovlevi esimesi lennukeid. Piontkovski
oli üle 10 aasta Jakovlevi kõrval, oli temast vanem ja suurel määral aitas just tema Jakovlevil saada
tõeliseks lennukikonstruktoriks. Jakovlevi raamatus pole õhus lagunenud lennukist ja hukkunud piloodist
Piontkovskist mitte ühtegi sõna. Oli inimene või ei olnud... Mis silmist, see südamest...
Tulles inimeste juurest tagasi lennuki juurde (mis sai 1940.a detsembris nimeks JAK-1) tuleb märkida ka
selle positiivseid omadusi. „Tavaliste lendurite arvamus ühtis katselendurite omaga: eraldi märgiti ära
piloteerimise lihtsust ja lennuki kergesti omandatavust pilootide poolt; kaebusi kutsusid esile mootori
ülekuumenemine ja telikukonstruktsiooni vead; märgiti raadiosaatja, generaatori ja maandumistulede
puudumist.“
Suure Sõja eelõhtul oli lihtsalt piloteeritav ja vähekogenud pilootidele kättesaadav hävituslennuk väga
vajalik. Seda enam, et superkiire MiG osutus väga nõudlikuks lennukiks. Väljapaistev nõukogude lendur,
Hispaania ja kõigi järgnevate sõdade veteran G.N.Zahharov oli MiG-i suhtes väga range: „Piloteerimisvigu
ei andestanud, oli mõeldud heale lendurile. Keskmise tasemega piloot muutus MiG-l automaatselt kehvaks,
aga nõrgem ei suutnud sellel üldse lennata“. Muidugi võis leida ka teistsuguseid hinnanguid. Näiteks
A.I.Pokrõškin kirjutas MiG-st vaimustusega („suurel kõrgusel oli lennuk jumal“), kuid suurearvulise
lennuväe jaoks loodud massilist lennukit ei saanud hinnata väheste superpilootide hinnangu järgi. Jääb üle
ainult kahju tunda, et Mikojanid ei konsulteerinud enne Polikarpoviga, kui virutasid talt ära I-200 lennuki
projekti. Oleks olnud suurepärane, kui nad selle asemel oleksid valinud I-185-e, milles olid koos nii suur
kiirus, võimas relvastus, kergus ja juhtimislihtsus...
Relvastuse osas ületas JAK (tänu kahurile, mis tulistas läbi õõnsa propellerivõlli) samuti MiG-i, millel oli
ainult kuulipildujarelvastus (üks UBS + kaks ŠKAS-i). Lisaks lubas JAK-i konstruktsioon kasutada ka
võimsamaid kahureid (sõja lõpus paigutati talle nii 37-mm kui ka 45-mm kahur). Ühesõnaga, JAK-1-e ei
lastud seeriatootmisse mitte ainult administratiivse pressingu tõttu, kuigi ka see oli olemas (1940.a. mais,
veel enne riiklike katsetuste algust (mida I-26 muide ei suutnudki läbida), võeti vastu otsus lasta see
tootmisse tervelt kolmes tehases). Kuigi need kolm „tehast“ (Nr.301, 47 ja 292 – mööblivabrik,
remonditöökoda ja „Sarkombain“) ei olnud koos väärt isegi kolmandikku Moskva lennukitehasest Nr.1.
A.S.Jakovlev sai sellest suurepäraselt aru ja võttis seepärast ette kavala mitmekäigulise intriigi. See intriig
viib meid jälle iidsesse vene linna Volga ääres, mis sel ajal kandis Gorki nime. Tehase Nr.21 juhtkond
saboteeris kuni 1940. aasta sügiseni edukalt kõiki partei ja valitsuse otsuseid I-180 seeriatootmisse laskmise
kohta. Kuni käisid need „põrandaalused“ võitlused, jätkas gigantne tehas moraalselt vananenud I-16
väljalaskmist. Sulgudes märgime, et vastupidiselt suuretiraažiliselt levitatavatele väljamõeldistele ei
taotlenud Polikarpov sugugi I-16 tootmise jätkamist. Vastupidi, ta pöördus korduvalt valitsuse poole
nõudmistega (kahjuks asjatute) lõpetada selle lennuki tootmine (või vähemalt toota kõige viimast – „tüüp
29“ mudelit) ning viia tehas Nr.21-e tootmisvõimsused üle I-180-e tootmisele. Oktoobris 1940 „märkas“
rahvakomissariaat äkitselt seda ebanormaalset olukorda Gorkis ning pani ette viia MiG-3-e tootmine üle
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tehasesse Nr.21. Selle käiguga püüdis sm. Jakovlev vabastada Moskva tehas Nr.1-e tootmisvõimsusi oma
hävitaja jaoks. Kuid ei läinud läbi. Esimesena protesteerisid Mikojanid, kes õiglaselt arvasid, et 33-aastane
rahvakomissari asetäitja „krahmab endale liiga palju“. Oma kaaluka sõna ütles ka tehas Nr.1 direktor
P.V.Dementjev, kellele sugugi ei meeldinud toomise järjekordne ümberkorraldamine JAK-1 tootmiseks,
pealegi erines tolle konstruktsioon (keevitatud karkass, mille peale on tõmmatud „perkal“) tunduvalt MiGi omast. Aga Dementjevi sõna, kes oli riigi suurima lennukitehase direktor ja pealegi omas toetust kõrgemal
pool, oli kaalukas. MiG-de tootmise Volga äärde üleviimise plaan kukkus kolinal läbi.
Aga mis siis sai tehasest Nr.21? Ei midagi uut. Jakovlevi koos tema I-26 (JAK-1) lennukiga ei lastud
samuti tehasesse. Kogu see muinasjutuline olukord kestis edasi kuni 1940. aasta lõpuni. Keegi (või miski)
hoidis tehast seni, kuni...
...Kuni patuga pooleks lõpetas riiklikud katsetused lakeeritud I-301! Vaat see lennuk lastigi Gorki tehases
suureseerialisse tootmisse! Ülalpool mainitud „1941. aasta lahingulennukite tootmise plaan“ nägi ette 2960
LaGG-3 valmistamist (1000 võrra rohkem kui JAK-1-te) Ja seejuures arvestamata, et tehas Nr.21 polnud
veel alustanudki äärmiselt ebatehnoloogilise puitkonstruktsiooniga LaGG-3 omandamist. 1941. aasta algul
saabusid Gorkisse Lavotškini KB konstruktorid. Neid instrueeriti pikalt, et lennukitehas on suur riiklik
saladus ja tema numbrit („21“) ei tohi kuskil mainida, et neil tuleb raudteejaamast tehasesse minna jala,
vaikides, varem päheõpitud maršruuti pidi. Tundmatus linnas ja detsembrituisus eksisid nad kohe ära. Äkki
jõudis neile järele tramm, mille konduktor hüüdis: „Kes sõidavad 21-sse tehasesse, ronige peale!“ Muidugi
ei istunud keegi trammi – parem külmetada, kui provokatsioonile alluda...
Kui nüüd tõsiselt rääkida, siis mingit loogikat 21.-e tehase ümber toimuvas segaduses ei õnnestunud
autoril leida. Võib veel aru saada, miks ei tahetud lasta seeriasse I-180-t: Polikarpov oli põlu all ning
tömbininalised õhkjahutusmootoriga lennukid olid Peremehe silmis kellegi poolt hoolega diskrediteeritud.
Kuid suurimale tehasele olid ju olemas ka täiesti „teravaninalised“ pretendendid. Kõige loomulikumaks
valikuks tehnoloogia koha pealt (ja võib-olla üldse parimaks valikuks vesijahutusega hävitajate seas) oleks
olnud Pašinini lennuk I-21.
M.M.Pašinin oli üks Polikarpovi KB juhtivaid insenere, kirjeldataval perioodil töötas tehases Nr.21
„išak“-ite seeriatootmise juures (sellest ka Pašinini lennuki nimi – I-21).
Kui I-180 kujutas endast I-16 sügavat moderniseerimist seoses uue kaherealise õhkjahutusega mootori M88 asetamisega, siis I-21 kujutas endast sama I-16 moderniseerimist uue vedelikjahutusega mootori M-105
paigaldamisega. Tänu sellele olid 60-70 % detailidest praktiliselt samad kui I-16-l, mis oleks soodustanud
I-21 kiiret seeriatootmisse andmist. Peamiseks I-21 „saladuseks“ oli uue profiiliga tiib, mis lubas
pikeerimisel saavutada kiiruseks kuni 950 km/h. Suure pikeerimiskiiruse saavutamise idee oli iseenesest
aktuaalne seoses üldise tendentsiga üle minna dünaamilistele vertikaalmanöövritele. 1940. aasta kohta
haruldane oli ka tilgakujuline kabiinikate, mis kindlustas piloodile 360 kraadilise nähtavuse. Ühesõnaga,
lennuk oli üsna ebatavaline ja ambitsioonikas.
Esimene I-21 lend toimus 1940. aasta juulis. Lennuk oli kerge (stardikaal 2670 kg s.o kergem kui JAK,
rääkimata LaGG-st), saavutas kiiruseks 573 km/h 5000 m kõrgusel ja enneolematu tõusukiiruse maapinna
lähedal – 21 m/s. Esimene I-21 eksemplar kukkus puruks. Oktoobris valmis ja alustas tehasekatsetusi teine
eksemplar, 1941.a. aprillis kolmas. Probleeme oli palju. Üks oli üldine kõigile uutele 1940. aastal valminud
hävitajatele – metsik kiirustamine lennukatsetuste alustamisel ja „toore“ mootori M-105-e ebarahuldav töö.
Teised (õhujõudude jaoks liiga suur maandumiskiirus 165 km/h ja ebapiisav püsivus otselennul) olid seotud
uut tüüpi profiiliga tiivaga. Lennuk vajas muidugi vaeva- ja aeganõudvat viimistlemist, kuid selle poolest ei
erinenud ta kuidagi teistest konkurentidest. Peamine oli selles, et I-21 puhul tasus tema kallal töötada!
Tulemuseks oleks olnud rindehävitaja, mis mõnes aspektis oleks ületanud ka Polikarpovi I-180, Jakovlevi
I-26-st rääkimata. Sellest hoolimata peatati 1941. aasta algul Pašinini hävitaja katsetused ja seeriatootmisse
läks LaGG-3 – „surnultsündinud“ raske puidust „klaver“.
Kahjuks meeldis LaGG-3 kellelegi väga! Edaspidi hakati seda tootma veel kolmes lennukitehases: Nr.23
Leningradis, Nr.31 Taganrogis (mis hiljem evakueeriti Tbilisi) ja Nr.153 Novosibirskis. 1942. aasta
esimese kvartali plaanis oli LaGG-3 üldse esikohal (1570 „laggi“ ja 785 „jakki“). LaGG-i tootmist ei
lõpetatud isegi pärast seda, kui 1942.a. kevadel tehti see lennuk Gorkis radikaalselt ümber La-5-ks. Tehas
nr.31 Tbilisis jätkas lootusetult vananenud „lakeeritud kirstu“ tootmist terve 1943. aasta ja isegi veel
1944.a. tootis 432 LaGG-i! Kuidas oli sellega 44-ndal aastal võimalik sõdida K-seeria „Messeri“ vastu
(mootor võimsusega 2030 hj), teadsid üksnes ülemused...
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Kuidas sellega ka polnud, kuid 1940. aasta lõpus olid kolm uut hävitajat (MiG, LaGG, JAK)
seeriatootmises (või oli nende tootmine lähemal ajal kavas) ning õhujõudude juhatus tegi juba
kalenderplaane lennupolkude ümberrelvastamiseks. Finita la comedia? Ei, „komöödia“ või õigem oleks
öelda suurte inimohvritega tragöödia alles algas. Hea mäluga lugeja ehk mäletab 14. peatüki algul
kirjeldatud pidusööki Stalini suvilas 7. novembril 1940.a., kus sm. Stalin soovitas oma lähikondlastel
tegeleda eneseharimisega. Sm. Stalin mitte ainult ei ähvardanud viletsaid õppureid oma vihaga, vaid jagas
nendega ka uusi teadmisi, mida ta oli eneseharimise käigus saanud:
„...Tuleb välja, et meie lennukid suudavad õhus püsida ainult 35 minutit, aga saksa ja inglise omad mitu
tundi! Kuid mitte keegi sõjaväe juhtkonnast ei informeerinud meid sellest mahajäämusest! Keegi teist ei
mõelnud sellele. Ma kutsusin kohale meie lennukikonstruktorid ja küsisin neilt: kas oleks võimalik teha nii,
et ka meie lennukid püsiksid kauem õhus? Ja nemad vastasid: Muidugi on võimalik, kuid keegi pole seda
meile ülesandeks seadnud!
Ja nüüd parandatakse seda puudust...“
Pole teada, kust ilmusid sellised arvud. Ja on täiesti arusaamatu, millistest „saksa ja inglise lennukitest,
mis suudavad õhus püsida mitu tundi“ jutt käib. Nõukogude pommitaja DB-3f (Il-4) omas suuremat
lennukaugust kui 1940. aastal seeriatootmises olevad Inglismaa ja Saksamaa pommitajad ja „püsis õhus“
10-12 tundi. Kuid arvatavasti rääkis sm. Stalin hävitajatest. Saksa Me-109 ja inglise „Spitfire“ olid umbes
sama stardikaaluga, umbes samasuurte bensiinipaakidega (vastavalt 400 ja 386 liitrit) ja suutsid õhus
püsida (ristlemiskiirusel, ilma lahingmanööverdamiseta) mitte üle 1,5 – 2 tunni! Peaaegu kõik autorid
märgivad, et „lahingus Inglismaa pärast“ käigus pidid Põhja-Prantsusmaal baseeruvad „Messerid“ lahingust
väljuma juba 20-25 minuti pärast.
Isegi väga kerge I-16 (ligi 1,5 korda kergem Me-109-st) omas maksimaalset lennukaugust ligi 450 km,
mis annab lennuajaks vähemalt 1,5 tundi.
Juba 1939. aasta aprillis algasid tööd ripp-paakide konstrueerimiseks. Esimest korda katsetati neid soome
sõjas (Talvesõjas. – Tõlkija märkus). Peale arvukaid katsetusi otsustati jääda 93-liitriste fiiberpaakide
juurde. Kaks sellist paaki riputati „išaki“ tiibade alla, suurendades lennuaega veel ühe tunni võrra. 1940.
aasta algul mindi eksperimentidelt üle seeriatoodangule ja iga I-16 komplekteeriti 6 (!) ripp-paagiga. Mis
puutub „uut tüüpi“ hävitajaid, siis neil oli maksimaalne lennukaugus ilma mingite lisapaakideta 600-700
km s.o nad ei jäänud millegi poolest maha oma inglise-saksa konkurentidest. Igal juhul polnud mingeid
põhjusi paanilisteks avaldusteks, et nõukogude hävitajate lennuaeg on mitu korda väiksem!
Kuid isegi see pole veel kõige tähtsam.
Väga oluline ja praktiliselt uurimata on küsimus sellest, milleks oli sm. Stalinile 40-ndate algul äkitselt
vaja enneolematu lennukaugusega hävitajaid? Isegi pelgast pilgust geograafilisele kaardile (või gloobusele)
piisas selleks, et märgata vahet NSVL-i ja Saksamaa suuruses. Vaat Hitlerile oleks pidanud muret tekitama,
millised hävitajad oleksid katnud (veel olematuid) pommitajaid nende reididel nõukogude lennukitehastele
Rõbinskis ja Permis. Sellest hoolimata alustas Hitler Teist Maailmasõda ja sõdis kaks aastat pommitajaga,
mille lennukaugus ei ületanud 2700 km (He-111), raske (6740 kg) kahemootorilise hävitajaga Me-110
(lennukaugus 909 km) ja põhilise rindehävitajaga Me-109 (lennukaugus alla 700 km).
Aga Stalinile oli millegipärast vaja hoopis teistsuguseid arve. Kuigi seeriatootmises ja väeosade
koosseisus oli juba pommitaja DB-3f, mis suutis 1t pommikoormaga lennata 3300 km kaugusele, nõudis
Stalin 1939.a. jaanuaris (s.o enne maailmasõja algust), et loodaks pommitaja lennukaugusega 5000 km.
Vastavalt sellele nõudmisele töötati välja ja lasti seeriasse pommitaja DB-240 (Er-2).
Hiljem, 2. oktoobril 1940, võeti vastavalt valitsuse määrusele (LTRK otsus Nr. 521) vastu otsus
suurendada kõikide seeriatootmisesse antavate hävitajate lennukaugusi. Kahemootorilistel vähemalt 2000
km, ühemootorilistel vähemalt 1000 km! Kusjuures need lennukaugused tuli saavutada ilma ripp-paake
kasutamata!
Kuni viimase ajani pidasid kodumaised ajaloolased seda otsust sm. Stalini põhjendamatuks kapriisiks.
Kuid A. Stepanovi poolt arhiivides avastatud dokumendid annavad tunnistust selle kohta, et sõjaeelset
ajalugu ei saa tundma õppida ilma gloobuseta! Tuleb välja, et juba 1940.a aprillis-mais töötas õhujõudude
juhtkond Beiruti ja Haifa, Küprose ja Malta pommitamise plaanide kallal. Eriline tähelepanu oli muidugi
suunatud Suessi kanali pommitamisele, ülesandega „jätta Inglismaa ja Vahemeremaad ilma võimalusest
seda tähtsat kommunikatsiooni normaalselt ekspluateerida“. Peale selle kästi nõukogude sõjaväeatašeel
Berliinis küsida saksa liitlastelt kogu informatsiooni Inglismaa Mosulis asuva lennubaasi kohta...
2. oktoobri määrus tõmbas tegelikult vee peale senitehtud suurele tööle uute hävitajate projekteerimisel.
Isegi lennukauguse suurendamine „ainult“ ripp-paakide lisamisega nõudis üsna olulisi muudatusi
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konstruktsioonis (ennekõike tiiva ja teliku tugevdamist) ja halvendas möödapääsmatult kõiki lennuomadusi
suureneva kaalu ja õhutakistuse tõttu. Loodusseadusi ei saa petta, need väljenduvad „olemasoleva
tasakaalu“ reeglis. 200-300 kg kütuse lisamine (kui taheti säilitada senist erivõimsust ja tiiva
pinnakoormust) tõi kaasa stardikaalu suurenemise vähemalt ühe tonni võrra, mis omakorda nõudis
vähemalt 1500 hj mootori kasutamist (mida polnud veel olemas). Kuid Rahvakomissaride Nõukogu ja KK
(s.o sm. Stalin) nõudis lisakütuse mahutamist lennuki sisse, mis tõi kaasa peaaegu lahendamatu olukorra.
Ühemootorilises hävitajas on vaba ruumi palju. Küsimus on muus – kus see ruum on? Kere sabaosa on tühi
kui trumm, kuid sinna täiendava kütusepaagi paigutamine toob kaasa raskuskeskme nihkumise tahapoole,
mis otseselt halvendab otselennu stabiilsust või teeb selle täiesti võimatuks. See toob kaasa kriitilise
kohtumisnurga ületamise ja pöörisesse kukkumise ohu. Selline variant ei sobi, kuid just seda tehti MiG-l.
Ühe I-200 looja H.Z. Matjuki meenutuste kohaselt tuli ühel 1940.a oktoobripäeval nende KB-sse tehase
direktor Dementjev.
„Kui te ei mõtle välja võimalust viia I-200 kiiruslikku lennukaugust 1000 km-ni, võidakse lennuk
tootmisest maha võtta. – ütles ta meile ilma ettevalmistuseta.
- Aga millal meilt nõutakse lahendust?
- Homme hommikuks, - vastas direktor.
Pärast seda jättis Pjotr Vassiljevitš kõigiga viiskalt hüvasti ja lahkus...“
Edasi kirjutab memuaaride autor, kuidas „hommikuks õnnestus „toppida“ ebatavalise kujuga
bensiinipaak piloodikabiini alla lennukikeresse ainult vähese veeradiaatori ja juhtimisseadmete nihutamise
hinnaga“. Igaüks, kes on kasvõi üks kord näinud lennukit läbilõikes, teab, kui mitusada või -tuhat joonist
tuleb muuta, et „ainult väheke liigutada radiaatorit“, toppida istme alla ja taha uus 250 l mahuga
bensiinipaak jne. Et taastada esialgset tsentreeringut, tuli ka mootorit 100 mm ettepoole nihutada. Ja kõike
seda tuli teha fantastiliselt lühikese ajaga.
Nende muudatuste tulemusena kasvas hävitaja (lisapaagiga lennuk sai nimeks MiG-3) kaal 3355 kg-ni,
tõusukiirus langes rekordiliselt ajalt (5 km 5,1 minutiga) väga keskpäraseni (5 km 6,5 minutiga). Kasvanud
tiivakoormuse pärast suurenes maandumiskiirus 145 km/h („Messeril“ 125 km/h, I-16 viimasel mudelil 130
km/h). MiG-i ainukeseks plussiks jäi suur kiirus (495 km/h maapinna lähedal, 640 km/h 7 km kõrgusel) –
selles oli ta „Messerist“ natuke parem. Päris selge pole raskuskeskme muutumise tagajärg. ÕJ TUI-s
läbiviidud katsetused justkui kinnitasid, et MiG-3 on otselennul stabiilne. Teisest küljest algasid just peale
lisapaagi paigutamist pidevad lennuõnnetused seoses pöörisesse kukkumisega. Muidugi, see võis ka seotud
olla sellega, et algas MiG-de omandamine riviväeosade poolt, aga tavalistel lenduritel polnud selliseid
oskusi kapriisse MiG-ga ümberkäimisel nagu TUI katselenduritel.
Häda ei tule kunagi üksi.Algasid massilised mootori AM-35A seiskumised. Mootor jäi seisma nii suurtel
kõrgustel kui ka väikestel – eriti just järsul gaasiandmisel. Peab mainima, et tehasekatsetustel tuli kolmel I200 katselennukil seitse korda rikkiläinud mootoreid vahetada. 12. märtsil 1941.a hukkus MiG-3 katsetustel
lendur A.N. Jekatov (seesama, kes esimesena I-200-l õhku tõusis), aga enne teda hukkusid 1941. aastal veel
kaks MiG-i katselendurit: Kulešov ja Afanasjev. Katastroofide laine käis üle ka riviväeosadest. Asi läks
niikaugele, et 1941.a märtsi teisel poolel keelati kõik lennud mootoritega AM-35A ja AM-37. Rikete
põhjuseks oli ülelaaduri tiiviku labade ebapiisav tugevus ja selle juhtimissüsteemi ebakindel töö. Nende
kurikuulsate labade küsimust arutati isegi Poliitbüroos – või veel, lennuväljadel seisab sadu mittetöökorras
hävitajaid! Grupp konstruktoreid sõna otses mõttes suleti KB ruumidesse kuni lahenduse leidmiseni.
Leiutati. Prooviti. Töötas! Ja uued mehhanismid saadeti kiirkorras hävitajate polkudesse. Mootori
seismajäämised järsu gaasitamise korral (peaaegu) lõppesid, kuid mootor töötas endiselt ebakindlalt:
kuumenes üle, „sõi“ õli, süüteküünlaid tuli vahetada peale 5-6 lendu...
Aga mis sai 1000-kilomeetrisest lennukaugusest? Ennekõike tuleb mainida, et kurikuulus
Rahvakomissaride Nõukogu määrus 2. oktoobrist nõudis sellise lennukauguse saavutamisel kiirustel, mis
oli 90 % maksimumist! See on oluline täpsustus, kuna ökonoomseim kiirus oli väiksem ning selle aja
lennukitel tavaliselt 65-80 % maksimumist.
Selgitame seda konkreetse näitega. MiG-3 seerialennuki katsetused, mis viidi läbi juba pärast sõda,
näitasid, et 340 kg bensiini tankimisel oli lennukestus 90 %-sel kiirusel 1 tund ja 10 minutit. Aga kõige
ökonoomsemal kiirusel oli lennuaeg 2 tundi ja 11 minutit. Pole kahtlust, et „ümmargused“ 1000 km ja
sama „ümmargune“ 90 % maksimumist tulid sm. Stalinile pähe ilma igasuguse aruka tehnilise või
taktikalise põhjuseta. Meeleheitlikud katsed saavutada MiG-ga kiiruslikku kaugust 1000 km kestsid terve
veebruari, märtsi ja aprilli. Mõnikord see õnnestus, enamuses mitte. LTRK ja TUI katselendurite vahel
hakkasid lendama vastastikkused süüdistused ebaõiges katsemetoodikas, vales mootorihoolduses jne. Partei
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ja isiklikult sm. Stalini poolt loodud üleüldise hüsteeria õhkkonnas võidi termin „ebaõige“ kergesti
vahetada sõnaga „kahjurlik“. Sellel olid rasked tagajärjed, kuid sellest veidi hiljem.
Lavotškini KB-s mindi teist teed. Lisakütusepaagid paigutati tiibadesse. See võimaldas säilitada esialgse
raskuskeskme ja lennuk jäi stabiilseks. Muide, LaGG oli ka enne seda küllaltki kergelt pöörisesse sattuv
lennuk, nüüd aga seoses püsivusvaru vähenemisega läks asi hullemaks. Niigi liiga kõrge stardikaalu
suurenemine, „mööblipoleeringu“ puudumine koos kiirustades seeriatootmisse laskmisega seotud
defektidega viisid selleni, et LaGG-3-e maksimaalkiirus langes 549 km/h peale. Kuid see polnud veel kogu
häda.
Tiivapaagid – see tähendab lennuki haavatavate tsoonide tunduvat suurenemist. Sugugi mitte juhuslikult
ei ehitanud N.N.Polikarpov ja W.Messerschmitt oma lennukeid ühe lennukikeresse peidetud bensiinipaagiga. Üksainus (olgugi suur) bensiinipaak omas mitu korda väiksemat tabamispindala ja teda oli lihtsam
millegagi kaitsa (soomuse või mootoriga). Tulemusena muutus LaGG (lisaks kõikidele muudele
puudustele) selleks, mida ameerika piloodid kutsusid „one shoot lighter“ (ühe lasuga süttiv). Ehkki ega
LaGG selle poolest suurt ei erinenud Jakovlevi hävitajast, millel bensiinipaagid (4 tk) paiknesid algusest
peale tiibades. Bensiinipaakide protekteerimine vähendas mõnevõrra tiivapaakide ohtlikkust, kuid ükski
protektor ei suuda sulgeda 200-300 mm läbimõõduga auku, mis tekib peale 20-mm kahurimürsu tabamust...
Muide, kuidas lahendas „1000 km probleemi“ sm. Jakovlev? Ei kuidagi! Rahvakomissari asetäitja
Jakovlev lihtsalt ignoreeris LTRK käsku Nr. 521. Mingeid ümberehitamisi (s.o lennuomaduste rikkumist)
lennukil I-26 (JAK-1) ei tehtud ja kõik katsetused ja lennuomaduste mõõtmised toimusid kütusekogusega
305 kg. Kuni oma tootmisest mahavõtmiseni aastal 1944, ehitati kõik lennukid JAK-1 ja JAK-7
maksimaalse lennukaugusega 650 km. See väga huvitav fakt sunnib meid uutmoodi vaatama selle
kurikuulsa määruse Nr.521 päritolule ja tagamaadele...
Nüüd räägime kaugpommitajast Er-2-st. Loo algus oli tollele ajale omane. Peakonstruktor R. Bartini
(itaalia aristokraat, kes vabatahtlikult tuli Nõukogude Liitu „proletariaadi kodumaad“ aitama) arreteeriti ja
töötas „šaraškas“ OTB-s. KB-d hakkas juhtima ettevõtte noor partorg MRÜ lõpetanud V.Jermolajev.
Lennuk projekteeriti ja ehitati äärmiselt lühikese ajaga: 29. juulil 1939 kinnitati NSVL RKN Kaitsekomitee
määrusega Nr.227 tehniline ülesanne ja juba 14. mail 1940 toimus pommitaja esimene lend. 17. oktoobril
lõppesid riiklikud katsetused ÕJ TUI-s, mille tulemusena tehti kindlaks, et mitte ükski tehnilise ülesande
nõue pole täidetud. Sellest hoolimata lasti lennuk Er-2 seeriatootmisse Voronežis asuvas tehases Nr.18,
mille töötajad pidid lühikese ajaga omandama eelmisest lennukist (DB-3f) hoopis erineva
konstruktsiooniga masina.
Edasi – 12. aprillil 1941.a kirjutas LTRK Šahhurin alla määrusele Nr.330, mille kohaselt lõpetati vanade
heade DB-3f tootmine ja kõik tehase Nr.18 jõud suunati uute IL-2 ja Er-2 lennukite valmistamisele. Tõsi
küll, kuu aega pärast selle käsu andmist kandis Punaarmee Õhujõudude relvastuse tellimise osakonna ülem
kindralmajor Žarov ette:
„14. maiks 1941.a. on sõjaväe esindaja poolt vastu võetud 13 Er-2 lennukit.
Riviväeosadesse ei saa praegu saata ühtegi lennukit, kuna tehas venitab nende lõpliku viimistlemisega.
Raskusi põhjustab lennukite hooletu ja kiirustav valmistamine...“
Lõppude lõpuks õnnestus juba peale sõja algust lennnukitega Er-2 varustada kaks lennupolku: 420.KPLP
(kaugpommitajate lennupolk. - Tõlkija märkus) ja 421.KPLP. 4. augusti 1941.a seisuga oli 420.-s polgus 32
ja 421.-s polgus 28 lennukit, kokku seega 60 uut, just tehasest tulnud „uut tüüpi“ pommitajat.
Esimene lahinguoperatsioon algas 10. augustil. Selleks ajaks oli ainult 421-s polgus juhtunud 30 teliku
väljalaskesüsteemi riket. Üks lennuk hukkus kaks päeva pärast saabumist koos meeskonnaga, minnes
teadmata põhjusel järsku pikeesse. 6 lennukit põlesid õhus ära tänu mootorite isesüttimisele. Ja ka kõik
ülejäänud oleksid ära põlenud, kui kiiruga loodud komisjon poleks välja selgitanud järgmist:
- bensiinitoru kinnitusotsik asub väljalaskekollektori lähedal (konstruktiivne puudujääk)
- kinnitusotsik ise on nii halvasti tehtud, et bensiin ei tilgu, vaid lausa pritsub joana selle vahelt välja
(tehasepraak)
- pärast lendutõusmist ja väljalaskekollektori kuumenemist on süttimine vältimatu
- ühe mootori ülelaadurisse oli sattunud mutrivõti (!)
10. augustil lendasid 28 lennukõlbulikku Er-2-te Puškino lennuväljale Leningradi lähedal, et osaleda
ülitähtsas operatsioonis, mida juhatas ÕJ ülemjuhataja Žigarev isiklikult – nimelt Berliini pommitamises.
Pärast ranget lennukite eelkontrolli tunnistati lennukõlbulikuks ainult 16 Er-2-te 28-st – või õigem oleks
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öelda 60-st tehase poolt tarnitust. Kuidas lendurid hindasid Er-2-e, seda võib lugeda 420. polgu komissari
Dokalenko ettekandest:
„...Lennukoosseis väljendab suuri kahtlusi materjalosa kõlbulikkuse suhtes. Lendurid ja tüürimehed
räägivad, et hea oleks kui neid mõnda teise lennuväeliiki üle viidaks...“
Varsti kadus ka ÕJ juhtkonnal huvi kaugpommitaja suhtes. Jermolajevi KB-d viidi üle ühest tehasest
teise, lennukit püüti neli aastat lennukõlblikuks teha, prooviti erinevaid mootoreid (kaks M-105 tüüpi
mootorit oli muidugi absoluutselt liiga vähe lennukile, mille stardikaal ületas Ar-2 või Pe-2 oma kaks
korda, kõik teised mootorid aga töötasid väga ebakindlalt). Ühe sellise ümberlennu ajal haigestus
V.G.Jermolajev kopsupõletikku ja suri 31. detsembril 1944.a. Sõja lõpu poole, peale ameeriklaste
pommitajatega tutvumist, lõpetati tööd Er-2 juures. Kogu sõja jooksul anti rindevägedesse umbes kakssada
Er-2 tüüpi lennukit. Mingit olulist rolli sõjas see lennuk muidugi ei mänginud.
Ajades taga ennekuulmatuid kaugusi (mis muide kaks korda ületasid vahemaa Minskist Berliini ja
tagasi), ei märganud „Rahvakomissaride Nõukogu ja Keskkomitee“ tuntud seltsimehe näol suurepärast,
kõiki maailmastandardeid ületavat Tupolevi rindepommitajat (ANT-58 ehk „toode 103“). Kui lõpuks
ärgati, olid kõik peamised lennukitehased, mis oleksid kahemootorilise pommitaja tootmisega hakkama
saanud, juba hõivatud. Millega? Hõivatud „poolpommitaja“ Pe-2 (Moskva tehased Nr.22 ja 39, Kaasani
Nr.124) või surnultsündinud Er-2 (Voroneži tehas Nr.18) tootmisega. Sellest hoolimata – ja see on väga
oluline – võeti vastu otsus „103“-e seeriatootmisse laskmise kohta. 17. juunil 1941.a ilmus Šahhurini
allkirjaga LTRK määrus Nr.533:
„Vastavalt valitsuse määrusele...tehas Nr.18 direktor sm. Šenkmanil viivitamatult alustada ettevalmistusi
lennuk „103“ tootmiseks.
Tehas Nr.156 direktoril sm. Ljapidevskil koos NKVD OTB ülema sm. Kravtšenkoga töötada välja lennuki
seeriajoonised tehas Nr.18-sse saatmiseks perioodil 15. august kuni 15. september 1941...saata tehasesse
nr.18 hiljemalt 15. oktoobriks grupp NKVD OTB spetsialiste eesotsas sm. Tupoleviga...“
On märkimisväärne, et käskkirjas Nr.533 seisab süüdimõistetud ja vangis viibiva „rahvavaenlase“
Tupolevi nime ees sõna „seltsimees“. Kui aga tõsiselt rääkida, siis seadis see käsk tehas Nr.18 ette
lahendamatu ülesande: hakata tootma korraga kolme erinevat lahingulennukit, kusjuures konstruktsioonilt
väga erinevaid.
Kui ANT-58 oli n.ö harilik duralumiiniumist needitud lennuk, siis lennuki Er-2 konstruktsioonis oli palju
keevitatud terassõlmi ja -agregaate. Ning soomustatud IL-2 oli hoopis „eksklusiiv“. Kui suur ka polnud
tehas Nr.18, kolm lennukit käisid talle üle jõu. Pidi jääma üksainus lennuk.
Täpselt viis päeva pärast otsust ANT-58 seeriatootmisse laskmise kohta algas sõda. Veel viie päeva
pärast sai selgeks, et mingeid kaugreide Haifasse, Aleksandriasse või Maltasse pole lähemal ajal oodata.
Nõukogude õhujõududel tuli täita hoopis teistsuguseid ülesandeid, aga paremat rindepommitajat kui ANT58 polnud maailmas olemas. Näis, et valik on ilmselge. Kuid millegipärast jäeti tehasesse Nr.18 Er-2 ja
ründelennuk IL-2, ANT-58 (tulevane Tu-2) suunati aga koos konstruktorite kollektiiviga väga kaugele.
Omski linna.
27. juulil 1941.a. võeti vastu Riikliku Kaitsekomitee otsus, mille kohaselt vangla TsKB-29 ning Moskvas
asuvad väikesed lennukitehased Nr.156 ja 81 evakueeriti Omskisse, valmisehitamata autokoostetehase
territooriumile. Nende baasil nähti ette luua uus lennukitehas Nr.166. Vaat sellele mitteeksisteerivale
tehasele antigi ülesandeks (ja muidugi kiiremas korras) hakata tootma pommitajat „103“ (Tu-2).
Faktiliselt tähendas see uue rindepommitaja tootmisprogrammi lõpetamist. Kaasaegne, küllaltki keerukas,
paljude mehhanismidega 10-tonnine kahemootoriline lennuk oleks olnud jõukohane võimsale
lennukitehasele, mitte aga vastsündinud, ilma hoonete ja sisseseadeta „lennukitehasele Nr.166“. Kui selles
kõiges oligi mingi loogika (aga seda võis ka mitte olla, 1941.a. juulis võeti kasvava kaose ja lagunemise
õhkkonnas vastu ka veidramaid otsuseid), siis seisnes see selles, et Tupolevi KB jäi ilma „katuseta“ ning
polnud kedagi, kes oleks Tu-2 programmi tagant tõuganud.
„Vabadus tuleb alasti“. Paistab, et nii juhtuski unikaalse lennuki ja tema loojate kollektiiviga. 1941.a.
juuli lõpus likvideeritakse TsKB-29 (NKVD „šaraška“) ametlikult. Mis oli muidugi loogiline ja loomulik.
Kuid konstruktoreid vabastama (ja süütult kinni istunud inimeste ees vabandama) vaprad tšekistid ei
kiirustanud. Absurditeater jätkus veel mitu aastat. 21. juulil 1941 vabastati A.N.Tupolev. Kõik ülejäänud
„kurjategijad“ sõitsid Omskisse nagu ette nähtud – loomavagunites koos konvoiga. Omskis pandi
„spetskontingent“ elama trellitatud akendega kahekorruselisse telliskivimajja, mis oli piiratud kõrge
planguga. Tööle (joonestama jooniseid märgetega „salajane“ ning „eriti salajane“) veeti „kurjategijaid“
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tavalises linnatrammis, kuid konvoi järelvalve all. Valvurid olid muidugi arvel kui ohtliku ja raske töö
tegijad, said lahinguordeneid ning kuulusid Suure Isamaasõja veteranide hulka...
Esimene grupp spetsialiste (umbes 20 inimest) vabastati 9. augustil 1941.a. Lõplikult likvideeriti „Omski
oblasti NKVD spetsvangla“ alles 30. septembril 1943.a. Vangla likvideerimine ei tähendanud jällegi
vangide vabastamist. Kuidas millega, aga vanglaid ja „šaraškasid“ Stalini impeeriumis jätkus.
S.P.Koroljovi jaoks leidus Kaasani vangla, P.L.Bartini jaoks hiljuti fašistide käest vabastatud Taganrogi
oma. Üllatav on teine asi. Tupolevi komando, kellel polnud mingit toetust „üleval“, ehitas üheaegselt
tehast, töötas „toote 103“ ringi uute õhkjahutusega mootorite M-82 (needsamad, mille päästis peainseneri ja
oblastikomitee sekretäri mehisus) peale, pani tootmise käima ja katsetas lennukit. Ja ehitas ja seadistas ja
katsetas õnnestunult!
Lennuki 103B mootoritega M-82 esmalend toimus 15. detsembril 1941. aastal. Esimene seerialennuk
lasti välja 1942.a. veebruari lõpus. 1942.a. teisel poolel algasid Kalinini rindel lennuki sõjaväekatsetused,
lennukitega Tu-2 relvastati kaks lennupolku: 132.EPLP ja 12. PLP. Rindelendurid kirjutasid vaimustunud
aruandeid uue lennuki kohta. See suutis – erinevalt Pe-2-st – kaasa võtta ka suuri pomme, FAB-1000 kaasa
arvatud ning oli vaenlase hävitajatele praktiliselt püüdmatu ( sõjaväekatsetuste käigus ei tulistatud vaenlase
hävitajate poolt alla ühtegi Tu-2-e!).
Ning siis, kui tehas Nr.166 muutus reaalselt tegutsevaks lennukitehaseks, tuli välja LTRK käskkiri
Nr.763 10. oktoobrist 1942.a:
„Täites Riikliku Kaitsekomitee määrust hävituslennukite väljalaske suurendamise kohta käsin:
a) lõpetada tehases Nr. 166 lennukite Tu-2 väljalaskmine. Kõik tehases olev varustus, tehnilised seadmed
ja dokumentatsioon säilitada täis ulatuses.
b) alustada tehases Nr. 166 hävitajate JAK-9 tootmist.“
Käske ei arutata. Sõjas. Pärast sõda pole aga patt mõelda – kas tasus sm. Jakovlevi „hävituslennukite
väljalaske suurendamise“ eesmärgil hävitada parima rindepommitaja sissetöötatud tootmine? Ja seda
selsamal 1942. aastal, mil sm. Stalin andis välja käskkirja Nr.0496, milles nõuti „kindlasti kasutada
hävitajaid päevasel ajal pommitusülesannete lahendamisel“. Selliseid käske ei andnud sm. Stalin „heast
elust“. Pommitajatest oli äärmiselt suur puudus. 1942. aastal lasti välja:
- 858 pommitajat DB-3f;
- 2524 kerget pommitajat Pe-2;
- 9918 hävitajat, nende seas 5966 Jakovlevi hävitajat;
Selliseid tobedaid proportsioone hävitajate ja pommitajate väljalaskes polnud üheski teises riigis. Näiteks
moodustas Saksamaal aastatel 1941-1942 pommitajate väljalaske poole üldisest lennukite tootmise mahust
(isegi kui mitte arvestada Ju-87 tootmist). Šahhurin kirjutab oma memuaarides, et hiljem tunnistas sm.
Stalin Tu-2 väljalaskmise lõpetamise otsuse veaks. Lisaks veel pahandas Šahhurini peale, et too selle otsuse
peale Keskkomiteele ei kaevanud. Väga hea nõuanne!
Kuid hilinenud. Viimane, kes kaebas Stalini peale Keskkomiteele, oli Lenin. Kuid ka tema kaebus (tuntud
„Kiri kongressile“) ei andnud mingeid tulemusi...
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Peatükk 17

Saatuslikud tööd...
Kas mäletate, lugupeetud lugeja, Nekrassovi poeemi „Raudtee“?
"Слушай, мой милый: труды роковые
Кончены - немец уж рельсы кладет.
Мертвые в землю зарыты..."
(Kuna minu luuleanne võrdub nulliga, siis tõlgin lihtsalt ringi: „Kuula mu armas: saatuslikud tööd on
lõppenud – sakslane laob juba relsse. Surnud on maha maetud...“. – Tõlkija märkus)
Räägitakse, et suurtel poeetidel on ettenägemisvõime. Kuidas me ka ei suhtuks tänapäeval Nekrassovi
loomingusse, tuleb tunnistada, et 1941. aasta talveks oli täitunud ainult üks rida luuletusest: „sakslane“
ladus tõesti juba relsse s.o muutis laiemat vene raudteerööbaste vahet ümber sakslaste (ja kogu Euroopa)
vagunite rattavahele sobivaks. Kõik muu ei läinud täide: sadade tuhandete hukkunute kehad olid jäetud
lahinguväljadele lebama, aga „saatuslikud tööd“ tohutu suurte relvamägede loomiseks (mis algasid teisel
viisaastakul) polnud sugugi lõppenud, vaid alles kogusid hoogu. Ja kuigi nende tööde käigu ja tulemuste
vaatlemine viib meid selle raamatu ajaraamidest kõvasti kõrvale, pole ilma nende tulemuste uurimiseta
võimalik hinnata seda tööd, mida „partei ja valitsus“ tegid meie kodumaa lennukiehituses 1939-40. aastatel.
Kolossaalne töödemaht uute lennukite ja uute KB-de loomisel andis tulemuseks järgmiste lennukite (v.a
paljud eksperimentaalmudelid) seeriatootmisse laskmise:
a) hävitajad MiG-3, LaGG-3, JAK-1
b) pommitajad Su-2, JAK-2/4, Pe-2, Er-2, ANT-58
c) ründelennuk IL-2
Ja mis sellest mitmekesisusest 1941/42 aasta talveks järele jäi?
Alustame nimekirja lõpust, sest IL-2 tootmise ajalugu mõjutas väga palju kõigi ülejäänud Suurel
Võidujooksul osalenud lennukite saatust. IL-2 meeldis Stalinile, kuigi ta omal ajal viskas demonstratiivselt
prügikasti Iljušini avalduse vabastada ta administratiivtöölt ja lubada tegeleda lennukite konstrueerimisega.
Soomustatud ründelennuk osutus tõepoolest õnnestunud ja väga vajalikuks masinaks (kuigi ta polnud ei
„lendav tank“ ega lendav tankihävitaja – vt.Ptk.5) Omal ajal, kui selle raamatu autor oli tootmispraktikal
tehases Nr.18, rippus seal seinal memoriaaltahvel kuulsa Stalini telegrammiga:
„Te vedasite alt meie maad ja meie Punaarmeed. Te ei tooda senini piisavalt lennukeid IL-2. Lennukid
IL-2 on Punaarmeele vajalikud nagu õhk, nagu leib. Šenkmann (tehas Nr.18) toodab ühe IL-2 päevas, aga
Tretjakov (tehas Nr.1) toodab ühe või kaks MiG-3 päevas. See on meie maa, meie Punaarmee üle
irvitamine... Palun ärge sundige valitsust kannatust kaotama, ma nõuan, et te laseksite välja rohkem „ille“.
Hoiatan viimast korda.“
Need mõned read, mis kirjutati palavikulise kiirusega raskel 1941. aasta detsembrikuul, kriipsutasid läbi
MiG-3-e tootmisprogrammi. Kõik tööd, kõik intriigid, kõik katselendurite ohvrid - kõik läksid aia taha.
Kolm tohutu suurt lennukitehast (Moskva Nr.1, Voroneži Nr.18, Moskva lennukimootorite tehas Nr.24,
mis evakueeriti Kuibõševi) muudeti üheks suureks tootmiskompleksiks „illide“ tootmiseks. Peale Stalini
telegrammi lõpetati MiG-3-de tootmine Moskva tehases Nr.1 otsekohe ja seda ei hakatud ka kuskil mujal
tootma. Ka mootoritehas Nr.24 lõpetas mootorite AM-35/37 tootmise, sest kogu võimsus läks madalatel
kõrgustel sobivate AM-38 tootmiseks, mida valmistati sõja lõpuni, vaevu järele jõudes „illide“ tohututele
tootmiskogustele (42-l aastal toodeti 8229 tk IL-2-e, 43-l aastal 11193 tk, kokku lasti terve sõjaaja jooksul
välja 35668 IL-2, mis oli absoluutne maailmarekord ühte tüüpi lennukitel).
Järgmiseks IL-2 „ohvriks“ (peale MiG-i) sai pommitaja Er-2. Kui sellel surnudsündinud projektil oligi
mingi elušanss, siis ainult peale võimsate „kõrguslike“ mootorite paigutamist. Sel momendil oli selleks
ainult Mikulini AM-37 mootor. Pärast nende tootmise lõpetamist tehases Nr.24 oli ka Er-2 saatus lõplikult
selge.
Kerged pommitajad Su-2 ja JAK-4 (millel oli väike pommikandevõime, nõrk kaitserelvastus ja pea-aegu
olematu soomustus ning mis ei suutnud täita ei „lahinguvälja lennuki“ ega ka täisväärtusliku pommitaja
rolli) võeti tootmisest ja Punaarmee relvastusest maha (JAK veel enne sõja algust, Su-2 aasta hiljem).
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Suurepärase pommitaja ANT-58 („103“, Tu-2) tootmisprogramm keerati mokka: esiteks konkureerivate
klannide intriigidega, teiseks sobiva mootori puudumisega (seesama AM-37). Nagu ma juba varem
kirjutasin, töötas Tupolevi KB ülikiires korras välja „lennuki 103“ variandi, millel olid õhkjahutusega
mootor M-82, kuid tohutu töö selle lennuki ehitamisel, tehase- ja rindekatsetustel 1942. aasta lõpus nulliti
ära sm. Jakovlevi intriigide tõttu, kes sel ajal kahmas endale ühe lennukitehase teise järel.
Mis siis jäi järele nende jõupingutuste tulemusena? Üksainus „poolpommitaja“ Pe-2, millel oli väike
lennukaugus ja mis oli pommikoormuselt võrdne ühekohaliste ühemootoriliste hävituspommituslennukitega („Kittyhawk“, „Focke-Wulf-190“). Ründelennukid ja „peškad“ võisid suurema või väiksema
eduga täita ülesandeid seoses vaenlase hävitamisega eesliinil ja lähitagalas. See oli muidugi väga tähtis,
kuid sellega ei piirdunud veel pommituslennuväe ülesanded. Tootmises polnud ühtegi täisväärtuslikku
keskmist pommitajat! Selline situatsioon – mis oli täiesti mõeldamatu riigis, mis pikki aastaid valmistus
suureks sõjaks – sundis taastama lennukite DB-3f tootmise. Seda pommitajat – mis oli suurepärane 30ndate aastate lõpu kohta ja mis oli 1941.a. aprillis juba tootmisest maha võetud – toodeti kauges Amuuriäärses-Komsomolskis kuni sõja lõpuni (858 tk 42-l aastal, 1586 tk 43-l, 706 tk 44-l, 485 tk – 45-l). Muidugi
ei piisanud sellisest aeglaste vananevate „pommivedajate“ kogusest pommituslennuväe varustamiseks.
Ameerika kahemootoriliste pommitajate „Boston“ A-20 ja „Mitchell“ B-25 tarned parandasid veidi nn
„kauglennuväe“ olukorda (kokku saadi vastavalt 2771 ja 861 lennukit), kuid nende suuremastaabilised
tarned algasid 1943-44. aastal, seega sõja lõpupoole.
Sellise lennuväe „vildaka“ arengu tagajärgede kindlakstegemine nõuab eraldi uuringut. Seniks märgime
ainult ühte fakti. 1942-43. aastal pidas Wehrmacht sõda tuhandete kilomeetrite kaugusel Saksamaal
asuvatest tehastest. Ja kui „piima-mune“ sai veel konfiskeerida okupeeritud territooriumi kaitsetult
elanikkonnalt, siis kõik padrunid, mürsud, miinid ja pommid tuli vedada tuhandete ešelonidega kaugelt
Euroopast. Aga kõik jõed Nõukogude Liidu lääneosas voolavad kodumaa kaitse seisukohalt „õiges“ suunas
– põhjast lõunasse või lõunast põhja. Ning kogu laskemoon, mis tulistati nõukogude sõdurite pihta, tuli
vedada üle ühest kümmekonnast suuremast raudteesillast Bugil, Dnepril, Dnestril, Nemanil või Dvinaal.
Kuidas oleks mõjutanud Wehrmachti lahinguvõimet nende sildade süstemaatiline ja pidev hävitamine
õhulöökidega? Pidevalt rindele saabuvad tuhanded ründelennukid tekitasid vastasele kohest ja silmaga
nähtavat (milles veendusid ka kõrged ülemused) kahju. Kas tehti kuskil kõrgemates staapides ka arvestusi,
millist kasu oleks andnud ressursside ümberjaotamine IL-2 ja Pe-2 tootmiselt täisväärtusliku kesk- ja
kauglennuväe loomiseks? Kõik, mida me teame otsuste vastuvõtmise korra kohta „parteis ja valitsuses“,
annab sellele küsimusele negatiivse vastuse.
Kas tehti kellegi poolt võrdlevaid arvestusi, millist kahju teeb vaenlasele teatud koguse lõhkeaine kaela
viskamine lennukipommi näol või sama suure koguse lõhkeaine eraldamine partisanidele
diversioonitöödeks vaenlase tagalas? Punaarmee peadiversandi I.G.Starinovi arvestuste kohaselt kasutasid
partisanid sõja ajal veidi üle 1 tuhande tonni lõhkeainet, mis moodustas ainult 1 % lennukipommide
kogukaalust, mis heideti raudteedele vaenlase tagalas! Aga partisanide tegevuse läbi tehtud kahju
(raudteesildade ja magistraalide purustamine, raudtee liikuvkoosseisu ja varustuse hävitamine) oli kümneid
kordi suurem kui lennurünnakutega tekitatu. Niisuguse mitteratsionaalse defitsiitsete materjalide
(lõhkeaine ja lennutunnid) kasutamise põhjuseks oli muuhulgas (lisaks läbimõeldud diversioonisõja
pidamise kontseptsiooni puudumisele) täisväärtusliku pommitaja puudumine, mille baasil oleks saadud
luua vajamineva sõja-transpordilennuki. Polikarpovi „metsavaht“ Po-2 (mis võis peale võtta ainult paar
kasti granaate) ei saanud loomulikult hakkama partisanide varustamisega sügaval vaenlase tagalas...
Pommituslennuväega tuli välja täielik läbikukkumine. Hävituslennuväega oli – esimesel pilgul – olukord
parem. Vähemalt oli hävitajate tootmimaht tohutu suur: 1941. aasta algusest kuni 1945.a maini laskis
nõukogude lennukitööstus välja 54606 hävitajat. Üle poole sellest kogusest (58 %) moodustasid Jakovlevi
hävitajad (JAK-1, -7, -9, -3). Aga arvestades seda, mismoodi arenesid sündmused 41-42. aastal, võis
Jakovlev üldse saada monopoolseks „hävitajate kuningaks“. MiG-3 võeti tootmisest maha 41. aasta lõpul.
Täisväärtusliku rindehävitaja „toorikuna“ polnud MiG Jakovlevi hävitajast hullem. Kuid – „sattus rongi
alla“ (Peremehe telegramm), jäi ilma mootorist ning valmistajatehasest ning sellega tema lugu lõppeski.
Valik JAK-i ja LaGG-i vahel kõhklusi ei tekitanud. Polnud mingit mõtet raisata defitsiitset lennukimootorit ja sama defitsiitset lennukikahurit nüüd juba „mittelakeeritud kirstu“ valmistamiseks, kui
sellesama mootori ja kahuri sai saata JAK-1 või JAK-7 tootvasse tehasesse. Kahjuks ei saanud kõik sellest
kohe aru ja 1941. aastal ületas LaGG-de tootmine peaaegu kahekordselt „jakkide“ tootmist (2463 vs 1354).
Sellepärast, jättes kõrvale isiklikud sümpaatiad ja antipaatiad, tuleb tunnistada, et püüdes LaGG-de tootmist
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lõpetada, tegutses sm. Jakovlev täielikus kooskõlas riiklike huvidega. Seejuures jäi ainult lahtiseks,
missugune hävitaja tuleks LaGG-i asemel seeriasse anda!
Sest variante oli! Vaatamata sõjaeelsete aastate dramaatilistele sündmustele, vaatamata süstemaatilisele
parimate kaadrite „röövimisele“ teiste KB-de poolt, vaatamata pidevatele ümberpaigutamistele ühest
tehasest teise tegutses Polikarpovi KB edasi ja töö hävitaja I-185 juures jätkus. Järjekordne ümberpaigutus
– seekord evakuatsioon Moskvast 1941. aasta oktoobris – paiskas Polikarpovi Novosibirskisse, kuid mitte
tehasesse Nr.153 (mis oleks olnud loogiline), vaid linna loomaaia hoonesse. Lennukatsetusteks oli ette
nähtud endise lennuklubi lennuväli. Isegi sellistes tingimustes toimusid lennuki I-185 mootoriga M-71 ja
M-82 tehase- ja hiljem ka riiklikud katsetused edukalt. Just nimelt nende katsetuste kohta käis see aruanne,
millega me alustasime jutustust geniaalsest konstruktorist ja „rotikuningatest“ (peatükk 13):
“Lennuk I-185 mootoriga M-71 on oma lennuomaduste poolest üle kõigist seeriatootmises olevatest
kodu- ja välismaistest lennukitest. Piloteerimistehnika ja stardi-maandumisomaduste poolest on lennuk
lihtne ja kergesti omandatav keskmise ja alla keskmise lennukvalifikatsiooniga lenduritele…” Kuid
Jakovlev, kellel oli momendil tohutu Peremehe usaldus, seisis kindlalt omal positsioonil.
1942.a. jaanuaris tuli välja Riikliku Kaitsekomitee määrus, mis peatas lennuki LaGG-3 seeriatootmise
Novosibirski tehases Nr.153. Kuid tootmisse ei antud mitte Polikarpovi KB lennukit, mis asus sealsamas
Novosibirskis, vaid hoopis hävitaja JAK-7. Samal ajal püüdis Jakovlev saada oma lennuki tootmiseks ka
tohutu suurt Gorki tehast Nr.21, kuid Šahhurin (kui uskuda tema memuaare) oli selle vastu. Vastasseisu
tulemusena peatati Gorki tehase ülevõtmine kolmeks kuuks ja Lavotškin sai viimase võimaluse muuta
LaGG millekski rindele rohkem sobivamaks.
Edasised tragikoomilised sündmused, mille tulemusena sündis hävitaja La-5, on leidnud mitmekülgset
kajastamist ajaloolises ja memuaarikirjanduses. Meenutame lühidalt sündmuste käiku. Lavotškini lootused
olid seotud uue vedelikjahutusega mootoriga M-107. Samade gabariitide juures kui seerias oleval M-105-l
arendas V.Klimovi uus mootor (esialgne prantsuse “Hispano-Suiza”) stardivõimsust 1400 hj ja normaalvõimsust 1300 hj 5 km kõrgusel.
Tõsi, ta kaalus ka 160 kg rohkem, kuid võimsuse 30 %-ne kasv kompenseeris seda ja lubas “venitada”
LaGG-i lennuandmed sõja nõuetele vastavaks. Häda oli selles, et eksperimentaalne mootor M-107 esines
sel ajal ainult üksikutes eksemplarides. Otsustati saata katsetamiseks kaks mootorit – üks Lavotškini KBsse, teine Jakovlevi omasse. Jakovlev näitas muidugi kohe “kes on majas peremees” (täpsemalt – kes on
Peremehele lähemal) ja krabas mõlemad mootorid endale. Paljaksröövitud Lavotškin sõitis Moskvasse tõde
otsima (tal oli mõningane toetus Rahvakomissariaadis RK asetäitja Dementjevi näol). Samal ajal jõudsid
Permist Gorkisse kaks uut õhkjahutusega mootorit M-82 ja neid saatev mootori peakonstruktori asetäitja
V.I .Valedinski.
Jooniste vaatamiseks aega ei olnud ja uus mootor viidi lihtsalt kraanaga lennuki LaGG-3-e juurde.
Ümmargune “täht” muidugi ei mahtunud vedelikjahutusega mootori jaoks ette nähtud kitsasse keresse.
Edasisi sündmusi kirjeldab Lavotškini asetäitja S.M.Aleksejev:
“Lennuki ümber kogunesid kõik tsehhiülemad, konstruktorid, tehase peainsener. Toodi puust latid,
asetati need mootori ümber ja keresse. Kasutada klassikalist skeemi õhkjahutusega mootori paigutamiseks
keresse ilma suurte ümbertegemisteta me ei saanud. Lennuki külgedesse tehti suured “kõrvad” mille kaudu
õhk välja pääses. Nende “kõrvade” vastas oli mootorisilindrite temperatuur normaalne, aga üleval ja all
kuumenesid need üle. Siis tegi Valedinski deflektorid iga silindri jaoks ümber ja tal õnnestus lõpuks
saavutada ühtlane temperatuur igal pool. See oli uue hävitaja loomises oluline samm. Lavotškini
tagasitulekuks õnnestus meil lennuki külg peaaegu valmis saada – kasutasime puust lippe ja nende peale
kinnitatud vineeri. Aga kui töö oli peaaegu valmis, saime äkki Kaitsekomitee korralduse tehas Jakovlevile
üle anda ning hakata tootma lennukeid JAK-7. Lavotškinil ja tema KB-l kästi sõita Tbilisi, tehasesse
Nr.31…”
Uut lennukit ehitati lõpuni meeletus tempos, ilma arvestusteta, ilma joonisteta. 21. märtsil lükati
“vastsündinu” tehase lennuväljale ja tehase katsetaja G.A.Mištšenko tõusis sellega õhku. Esimene lend ei
kestnud kaua – õlitemperatuur tõusis kiiresti “punase jooneni”. Midagi muud polnudki oodata, sest LaGG-i
statsionaarne õliradiaator pidi hakkama saama poolteist korda võimsama mootori jahutamisega. Kuidas
sellega ka polnud, kuid esmalend kuulutati õnnestunuks ja sellest kanti Moskvasse ette.
Moskva vastas kahest insenerist ja kahest katselendurist koosneva ÕJ TUI komisjoni saatmisega.
Komisjonile anti aega viis päeva otsuse tegemiseks.
Sel ajal seadis Jakovlevi firma end uue tehases asjalikult ja jultunult sisse. Lennukit (sel ajal kutsuti seda
veel LaGG-5, nime La-5 sai ta hiljem) lihtsalt ei lastud tsehhi tagasi. Siis keelustati tehase lennuvälja
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kasutamine. Siis jäeti Lavotškini KB bensiinist ilma, LaGG-5-te tangiti illegaalselt, sõjaväe esindaja
fondidest. Lavotškini auto jäi seisma ning peakonstruktor pidi jala tööl käima. Sügavaid aprillikuu lompe
mööda. Lõpuks saabus karm Kaitsekomitee käsk: laadida lennuk ja KB ešelonidesse ja viivitamatult sõita
Tbilisi.
22-23. aprillil alustasid lendurid A.P.Jakimov ja A.G.Kubõškin uue lennuki “komisjonikatsetusi”. Lendutõusuks kasutati tehasest kümmekonna kilomeetri kaugusel asuvat õhutõrje lennuvälja. Lennu ajal läks
rikki tagatiibade mehhanism, murdus õlitoru ja pritsis kabiini esiklaasi musta õliga üle, kord jäi mootor
maandumisel seisma, teinekord jälle keeldus tuure alla laskmast. Teisel maandumisel (praktiliselt
avariilisel) oleks lennuk peaaegu kummuli keeranud (“kapoteerunud”) – kõikus ratastel, kuid vajus õnneks
tagasi. Tundub, et sel päeval päästis õnnehaldjas piloodi elu.
Õnneks ei saanud neil “katsetustel” keegi surma, lennuk jäi terveks, avastatud vead parandati sealsamas
väljal, päeval ja öösel, autolaternate valgusel. Üldine järeldus: lennata saab, kuid mootor kuumeneb
kohutavalt üle. Moskva mõtles ja andis tekkinud vigade parandamiseks veel kümme päeva.
Õnneks juhtus nii, et just sel ajal leidis üks tehase Nr.21 tööline ühest tsehhinurgast kasti, milles oli
tuliuus õliradiaator koos tehase passiga. See oli võimas radiaator, mille jakovlevlased tõid endaga kaasa
mootori M-107 katsetuste jaoks. Õlisüsteemid olid neil mootoritel (M-107 ja M-82) umbes samasugust
jahutust nõudvad, nii et see radiaator võis lahendada uue lennuki peamise probleemi. Legend väidab, et
Lavotškin keeldus võõrast vara võtmast, kuid hoogusattunud kollektiiv ei kuulanud teda. Ühe ööga
paigutati uus radiaator lennukile koos uue duralumiiniumist deflektoriga. Nüüdsest võis tulevane La-5
lennata ja õli ei läinud enam keema!
Katsetused pöörisesse laskumisega viidi läbi 6. mai 1942 hommikul. Seda surmavalt ohtlikku harjutust
lubati teha alles pärast hoolikaid arvestusi ja õhutunnelis puhumisi. Sellepärast otsustati Lavotškinile
pöörisest mitte midagi rääkida. Et mitte muretsema panna.
“…Kell polnud veel viis hommikul, kui kõik kogunesid juba lennuki ümber. Jakimov tõusis lennukiga
õhku.
Samal ajal saabus lennuväljale Lavotškin:
- Mis lend see on? Me ju lõpetasime katsetused!
…Jakimov tegi lauge viraaži ja hakkas kiirust vähendama. Tegi mõned proovi-“sukeldumised”, pool
pöörist paremale, pool vasakule.Lavotškinil hakkas pea õlgade vahele vajuma. Jakimov tegi ühe pöörise,
tuli normaalselt välja, tegi veel kaks ja jälle tuli normaalselt välja. Lennuk kuulas sõna, väljus pöörisest
ilma hilinemiseta…Lavotškin ajas end pikkamööda sirgu…”
Lennundus ei andesta isegi sajandikku sellistest rikkumistest. Paljud lennukid hukkusid pärast
vaevumärgatavate muudatuste tegemist väljatöötatud masinatesse. Kõikide loogikareeglite kohaselt,
aerodünaamika ja statistika järgi, oleks La-5 sünd saanud ainult katastroofiga lõppeda. Kuid – vedas! 20.
mail tuli välja uus Kaitsekomitee määrus: Lavotškini KB tuua tagasi tehasesse Nr. 21, peatada tehases
ettevalmistused lennuki JAK-7 seeriatootmiseks, alustada “lennuki LaGG-5 mootoriga M-82” väljalaset.
Esimesed 200 seerialennukit lastigi välja ajutiste küljepaneelidega – konstruktorid lihtsalt ei jõudnud veel
uue kere jooniseid teha. Alles kahe aasta pärast muutus metsiku kiirusega ehitatud lennuk korralikuks ja
kindlaks hävitajaks La-7. Kurikuulsa “delta-puidu” kasutamisest loobuti peaaegu täielikult, tiib tehti
korralike metallist lonžeroonidega, mootorit forsseeriti ja varustati kütuse vahetu sissepritse seadmetega.
La-7 sai parimaks nõukogude rindehävitajaks Teise Maailmasõja ajal. Väliselt oli ta nagu kaks tilka vett
sarnane Polikarpovi lennukiga I-185 (mootoriga M-82). Sellesama I-185-ga, mille (kordame veelkord)
riiklikud katsetused lõppesid 28. märtsil 1942. aastal lendurite vaimustunud hinnangutega! Kuid ainult
välisest sarnasusest oli vähe. Kõigi TTA järgi kaotas La-7 natuke I-185-le. Selles konstanteeringus pole
midagi Lavotškinile häbistavat - järeletehtud toodang on alati veidike kehvem kui originaal, võrrelge
näiteks Moskva tehase “Punane Rätsep” toodangut Pariisi moekunstnike omaga. Absoluutselt ühesugune
oli ainult kahurite paigutamise skeem, mis tulistasid läbi propelleri ning olid varustatud sünkronisaatoritega. Polikarpovi KB töötas selle skeemi välja kõige varem (juba 1940.a “Tšaikadel”) ja nüüd anti
joonised lihtsalt Lavotškinile üle.
Nikolai Nikolajevitš Polikarpovil õnnestus näha lennuki La-7 seeriatootmise algust. Ta suri 30. juulil
1944.aastal. Nõukogude lennunduse patriarh oli siis 52 aastane.
Püüame nüüd teha kokkuvõtte. Mida siis saavutas nõukogude lennundus pärast seda, kui sm. Stalin
otsustas isklikult sekkuda tema tehnilisse ümberrelvastumisse?
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Mida siis suutsid “noored tundmatud konstruktorid” anda Kodumaale “tema kõige raskemal hetkel”?
Mis oleks juhtunud, kui sm. Stalinil oleks tõesti õnnestunud “venitada sõja algust hitlerliku Saksamaaga”
veel paar-kolm aastat?
Õhujõudude tähtsaim osa – löögilennuvägi – astus sõtta Iljušini ja Tupolevi/Arhangelski lennukitega
(DB-3f ja SB-Ar) ning sõdis sõja lõpuni Iljušini ja Tupolevi/Petljakovi lennukitel (IL-2, Pe-2) “nooredtundmatud” ei andnud Kodumaale mitte ühtegi uut pommitajat või ründelennukit. Kogu see kiirustamine ja
ažiotaaž aastatel 39-40 lõppes lahingutegevuseks kõlbmatu JAK-2/4 ilmumisega ning piinarikaste
aastatepikkuste katsetega saada lennukorda kaugpommitaja Er-2. Mägi sünnitas hiire!
Hävituslennuvägi alustas sõda Polikarpovi masinatega (I-16, I-153, MiG-3), seejärel sõdis Jakovlevi ja
Lavotškini lennukitega, milledest üks (La-7) saavutas sõja lõpuks taktikalis-tehnilistelt andmetelt peaaegu
Polikarpovi I-185-e taseme.
Kui Iljušini, Polikarpovi ja Tupolevi KB-de paljukogenud, vana vene kooliga insenere poleks segatud,
poleks neid vangi pandud, poleks idiootlike süüdistuste põhjal maha lastud, oleksid nad jõudnud lõpetada
alustatu, nimelt:
- oleksid lasknud seeriatootmise edukalt riiklikud katsetused läbinud pommitaja Ar-2 ja hävitaja I-180.
- oleksid jõudnud lõpetada ja tootmiseks ette valmistada maailma parima hävitaja I-185 ja maailma
parima pikeeriva pommitaja Tu-2
Võttes arvesse fakti, et Ar-2 ja I-180 kujutasid endast lihtsalt ammu tootmise ja lendavkoosseisu poolt
omandatud lennukite SB ja I-16 moderniseeritud mudeleid, võime kindlalt arvestada, et 1941. aasta
juuniks oleks jõutud uute lennukitega ümber relvastada suurema osa lennuväest. või vähemalt läänepoolsete sõjaväeringkondade lennuväe. I-180-e viimistlemine käis Polikarpovi tagakiusamise õhkkonnas,
Ar-2 konstrueerimine aga Tupolevi ja suurema osa tema KB arreteerimise järel. Kui neid asjaolusid poleks
olnud, oleks lennuväe ümberrelvastamine lõppenud veel tunduvalt varem. Kuna jutt ei käi projektidest ja
fantaasiatest, vaid reaalselt metallis olemasolevatest ja lendavatest lennukitest (I-180, I-185, Ar-2, Tu-2),
võib eeltoodud prognoosi lugeda täiesti tõenäoseks.
Palju raskem on vastata viimasele küsimusele (s.o mis oleks juhtunud, kui sõja algust oleks saadud edasi
lükata veel mõned aastad). 1941. aasta juunis alanud sõda muutis neis riikides nii paljusid asju (majandus,
poliitika, moraal), et prognoosida “mis oleks, kui poleks olnud sõda” on väga raske ja see võib viia suurte
eksimusteni. Ja autor poleks vabatahtlikult hakanudki sellega tegelema, kui…
Kui mitte kogu nõukogude “ajalooteadus” poleks “ülima kergusega mõtetes” väitnud, et sõja alguse
edasilükkamine oleks olnud ainult ja eranditult kasulik just Nõukogude Liidule. Seejuures püüdmatagi
analüüsida lennundusteaduse ja -tehnika arenguid ja tendentse NSVL-s ja Saksamaal. Miks? Aga
sellepärast, et siis “oleks Nõukogude Liit jõudnud lõpetada armee ja lennuväe ümberrelvastamise”. See
veider (pehmelt öeldes) hüpotees on lugematutest kordustest kivinenud ja muutunud miljonite lugejate
teadvuses raudkindlaks tõeks. Rääkimata sellest, et “ümberrelvastumist lõpetada” saab ainult purustatud
armee, lonkab ka selle arutluse puhas loogika. On kindel, et 15 minutit lisaaega garanteerib kindla võidu
jalgpallimatšil. Aga ainult ühel juhul: kui kogu vastase meeskond istub varumeeste pingil ja laseb teil lüüa
palle tühja väravasse. Aga kui mitte? Aga kui ka vastane püüab neid 15. lisaminutit viimseni ära kasutada
oma värava kindlustamiseks ja teile värava löömiseks?
Hitlerlik Saksamaa alustas ettevalmistusi maailmasõjaks tunduva hilinemisega (võrreldes Nõukogude
Liiduga). 30-ndate aastate algul, ülemaailmse majanduskriisi tingimustes, ostsid Stalini emissarid lennuki-,
lennukimootori-, lennuinstrumentide ja -seadmete tehaseid; ostsid või varastasid tehnoloogilisi leiutisi ja
saladusi; meelitasid suure palgaga tööle lääne spetsialiste. Samal ajal oli Saksamaa hädas sisemiste
lahkhelide ja kriisidega, praktiliselt balansseeris kodusõja künnisel. 30-ndate keskel, kui NSVL-s alustati
uue põlvkonna lahingulennukite massitootmist (kiired, mehhaniseeritud tiiva ja sissetõmmatava telikuga
monoplaanid), Hitler alles kindlustas oma võimu Saksamaal, aga vastsündinud Wehrmacht pidas õppusi
kartongist tankimakettidega. Esimeses sõjalises kokkupõrkes (Hispaania 1936. aasta) selgus, et nõukogude
tankid ja lennukid on paremad kui saksa omad. Tol ajal polnud see avalik, aga nüüdseks on hästi teada, et
ka tootmismahult ületas nõukogude sõjatööstus vastast tunduvalt, lastes 1936-37. aastal tanke ja lennukeid
välja Saksamaa jaoks mõeldamatutes kogustes.
Edaspidi suutis Saksamaa (tuginedes saksa inseneride ja tööliste sajandipikkusele kogemusele ning oma
tööstuse tohutu suurele teadus-tehnilisele potsentsiaalile) Teise Maailmasõja alguseks sõjalennukite
tehnilistes omadustes Nõukogude Liidule järele jõuda. Just nimelt – kõigest järele jõuda. Pommitaja
“Heinkel-111” polnud halvem DB-3f-st, “Dornier-17” ei jäänud alla SB-le, uusim (1939.a. septembri
jaoks) hävitaja “Messerschmitt-109E” oli mõnes suhtes paremgi kui I-16. Kvaliteedis jõudsid sakslased
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järele. Toodetavate lennukite kogustes oli Nõukogude Liit veel ees. 1940.a tootis sõdiv Saksamaa 1877
ühemootorilist hävitajat ja 3012 pommitajat, NSVL vastavalt 4179 tk ja 3301 tk. Järgmisel 1941. aastal
läks Saksamaa pommitajate tootmises juba ette (3783 vs 2861), kuid kaotas veel enam hävitajate tootmises
(2852 vs 7080).
Tervikuna oli lennukite tootmise näitajad kogu aeg Nõukogude Liidul suuremad. Ühe erandiga – 1944.
aastal, püüdes vastu seista lääneliitlaste massilistele pommitamistele, tootis Saksamaa 23805 ühemootorilist
hävitajat, Nõukogude Liit sellel aastal “vaid” 16703 hävitajat (sealhulgas 11607 “jakki”). Kuid see hüpe
hävitajate tootmises oli saksa tööstuse viimane pingutus – juba 1944. aasta lõpus hakkas tootmis- ja
transpordisüsteem koost lagunema…
Mis puutub kvaliteeti, teadus-tehnilisi saavutusi, siis selles osas jõudis saksa lennukitööstus kiiresti
Nõukogude Liidule järele ning seejärel hakkas seda kiiresti edestama. Edu saavutati jõupingutuste
kontsentreerimisega otsustavatesse sektoritesse: lennukimootorid, relvastus, raadiolokatsioon, automaatika,
raadioside.
Lennukite nimed jäid samaks: “Me-109”, “Ju-88”. Ka välimus peaaegu ei muutunud. Küll aga uuenes ja
täiustus radikaalselt sisu, ennekõike mootorid.
Esimene seeria “Me-109” lasti välja 1937. aastal Augsburgis asuvas tehases, sellel oli mootor Jumo-210D
stardivõimsusega 680 hj. E-seeria “Messeril” oli juba mootor DB-601A lühiajalise maksimumvõimsusega
1175 hj. 1941. aasta kevadel algas F-4 seeriatootmine mootoriga DB-601E võimsusega 1360 hj. Järgmisel
aastal paigutatakse samasse plaanerisse uus mootor võimsusega 1475 hj. Kasutades metanoolisegu
sissepritset ja 96 oktaanarvuga bensiini, saavutati mootoril DB-605AS võimsuseks 2030 hj. Lühidalt, 6
aastaga (1937 kuni 1943) kasvas “Messeri” mootori võimsus kolm korda!
“Junkers-88” (millest sai kõige massilisem Luftwaffe kahemootoriline pommitaja) alustas oma
biograafiat mootoriga Jumo-211 B-1 võimsusega 1200 hj, enne sissetungi NSVL-u hakati tootma mudelit
A-4 mootoriga Jumo-211 J-1 võimsusega 1340 hj. Sõja lõpus varustati “Junkersid” mootoriga Jumo 213E –
see mootor oli kaheastmelise kolmekiiruselise ülelaadijaga ja lämmastiku sissepritse seadmega ning
võimsusega 2000 hj (lühiajaliselt saavutati forsseeritud mootoritega võimsuseks 2300 hj). Mootoriga Jumo
213 oli “Junkers-88” maksimaalne kiirus 8540 m kõrgusel 640 km/h. Sm. Jakovlevi määrangu kohaselt:
“Kahemootoriline pommitaja “Junkers-88” vedas (küll suurte raskustega) välja sõja lõpuni, enam-vähem
rahuldaval tehnilisel tasemel…”
Aga mis sündis meil? Pe-2 alustas sõda mootoriga M-105 võimsusega 1050 hj ning sellega ta ka sõja
lõpetas. DB-3f lasti viis aastat (1940-45) välja mootoriga M-88, mille võimsust alles 1943.a lõpus natuke
suurendati (1100-lt kuni 1250 hj-ni). Kõik Jakovlevi hävitajad, alustades eksperimentaalsest I-26-st kuni
kõige täiuslikumani neist JAK-3-ni, kasutasid mootorit M-105. Tõsi, juba 1942. aastal (vaatamata mootori
looja V.Klimovi protestidele) muudeti mootori seadistust, et saavutada maksimaalne võimsus madalatel
(kuni 2-3 km) kõrgustel. Saadi mootor M-105 PF maksimaalse võimsusega 1180 hj. 1944. aastal venitati
võimsus kuni 1240 hj-ni – ja see osutus ka nõukogude mootoriehituse saavutuste piiriks. Sellise mootoriga
siis lennati ja võideldi G ja K seeria “Messeritega” (mootorid 2000 hj). Ja oleks siis veel mootor M-105
normaalselt töötanud! “Jakid” tulid lahingulennult tagasi mootoriõliga ülevalatult. Kõige hullem oli
nähtavuse kaotus ettepoole, mis võis juhtuda kõige otsustavamal momendil – täisvõimsusel töötavast
mootorist paiskuv õlijuga pimestas piloodikabiini. Asi jõudis selleni, et “osavate kätega” mehaanikud
paigutasid kapotile õlitõrjeekraanid või sättisid kabiini külge väikesed kummist balloonid bensiiniga,
millega siis hädakorral õli klaasilt maha pesti…
Ärme hakkame lugejat tüütama järjekordse võrdlustabeliga. On selge, et “Messer” oma 2000 hj
mootoriga oli parem. Imesid ei sünni ja kui “JAK-3”, see kurikuulus “sõja kõige kergem hävitaja”, ka
lähenes oma lennuomadustelt “Me-109G”-le, siis tuli selle eest kallilt maksta. “Kõige kergemaks” sai
“JAK-3” tänu minimaalsele relvastusele, minimaalsele tugevusvarule, väikesele lennukaugusele (vähem
kui esimesel eksperimentaalsel I-26-l), elementaarsete seadmete puudumisele: 1944. aastal lasti osa “JAK3” seeriaid välja ainult raadiovastuvõtjaga, ilma saatajata. Ja seda 1944. aastal!
Sakslaste saavutused ei piirdunud hoopiski tavaliste kolbmootorite arendamisega. 2. aprillil 1941 (s.o
enne “Barbarossa” algust) sooritas esmalennu maailma esimene kahemootoriline reaktiivhävitaja “Heinkel”
He-178. Aasta pärast, 18. juulil 1942, toimus kahemootorilise reaktiivhävitaja “Messerschmitt” M-262
esimene lend. Sellest lennukist sai maailma esimene seeriatootmises olev reaktiivlennuk. Võimsaima
relvastusega (neli 30-mm kahurit) Me-262 arendas maapinna lähedal kiirust 800 km/h, 6 km kõrgusel aga
865 km/h. Seda oma ajast ligi 5 aastat ees olevat tehnikaimet ei toodetud mitte üksikute eksperimen-
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taalmudelitena (kuigi ka see oleks olnud juba suur saavutus!), vaid suurte seeriatena: 1944. aasta lõpuni
valmistati 452 Me-262-te, kokku aga 1433 “reaktiivmesserit” ja 6424 turboreaktiivmootorit Jumo-004B.
Kahemootoriline reaktiivpommitaja “Arado” Ar-234 katsetamine algas 1943. aastal, järgmisel aastal lasti
see seeriatootmisse. Lennulagi – 11500 m, maksimumkiirus 752 km/h. Mudeliga Ar-234C, millel oli 4
turboreaktiivmootorit BMW-003, saavutati kiiruseks 874 km/h. Ja see superpommitaja, mis oli nõukogude
1944. aasta õhutõrjele absoluutselt tabamatu, polnud mitte üksik, vaid seda toodeti 214 tk.
Peale selle oli veel ülikerge (stardikaal 2800 kg) ühemootoriline reaktiivhävitaja “Heinkel” He-162.
Esmalend toimus 6. detsembril 1944.a. Mootoriga BMW-003 arendas hävitaja kiirust 834 km/h (900 km/h
forssaažrežiimil) ja oli suuteline lendama 970 km kaugusele 11 km kõrgusel. Selleks ajaks, mil liitlased
hõivasid neid tootvad lennukitehased, oli valmis 116 He-162-te ja veel 800 masinat oli erinevas
montaažistaadiumis.
Peale selle algasid juba 1941.a. oktoobris (sel ajal algas lahing Moskva all) lühikese lennuajaga
rakettlennuki lennukatsed – sisuliselt oli see korduvkasutatav piloteeritav õhutõrjerakett - “Messerschmitt”
Me-163.
Vedelikkütusel töötav rakettmootor veojõuga 1700 kgf töötas 6 minutit, kiirendas selle ajaga lennuki
kiiruseni 955 km/h ja 9 km kõrguseni, fenomenaalse tõusukiirusega 80 m/s. Tänu kolmnurkse suure
noolsusega tiiva kasutamisele säilitas Me-163 (erinevalt nõukogude surnultsündinud projektist
raketthävitaja Bi-1-st) eelhelikiirustel täielikult stabiilsuse ja juhitavuse. Seeriatootmine algas suure
hilinemisega, 1944.a veebruaris, kokku toodeti 360 Me-163.
Peale selle oli seeriatootmises piloodita lennuk-pomm (tiibrakett nüüdse aja terminoloogias)
reaktiivmootoriga “Fieseler” Fi-103 (rohkem tuntud kui V-1). 11300 sellist “tiibraketti” lasti Londoni
pihta.
Lõpuks oli saksa inseneride suurimaks saavutuseks maailma esimese ballistilise raketi V-2 leiutamine,
katsetamine ja seeriatootmisse laskmine. Vedelkütusega raketimootor veojõuga 26000 kgf kiirendas raketi
80 sekundi jooksul kiiruseni, mis lubas saavutada kõrguseks 80-120 km ja horisontaalseks lennukauguseks
300 km. Raske uskuda, kuid selle tehnikaime esimene katsetus toimus juba 3. oktoobril 1942.a. Ajast veidi
ette tõtates mainime, et nii Nõukogude Liidul kui ka ülirikkal Ameerikal kulus pärast sõda neli pikka aastat,
et kopeerida ja lendu lasta samasuguste parameetritega rakett. Sakslased tootsid ja tulistasid Inglismaa
pihta 10800 (kümme tuhat kaheksasada!!) ballistilist raketti.
Kõik eelpoolkirjeldatu moodustab ainult osa saksa teaduse ja tehnika gigantsetest saavutustest. Me pole
veel midagi rääkinud maa peal ja õhus baseeruvatest raadiolokatsioonijaamadest, elektroonilistest
segajatest,
juhitavatest
planeerivatest
lennukipommidest,
infrapunastest
juhtimisseadmetest,
güroskoopilistest lennukisihikutest, mitmest tüübist piloodita juhitavatest seniitrakettidest jne…
Kõik need – ja paljud, paljud teised – uusimad relvad konstrueeriti saksa tööstuse poolt samaaegselt
“tavaliste” kolbmootoritega lennukite massitootmisega ja seda mereblokaadi (s.o toormepuuduse)
tingimustes, liitlaste strateegiliste õhuvägede pideva pommirahe all (näiteks pommitati “V-2”
stardipositsioone 24. detsembril 1944.a. 1300 neljamootorilise pommitaja poolt). Hirmus on isegi mõelda,
mis oleks juhtunud meie kodumaaga, kui sm. Stalinil oleks tõesti õnnestunud “venitada” sõja algusega veel
mõned aastad. Hirmus on mõelda, milline oleks olnud hitlerliku Saksamaa relvastustase, kui ta poleks
näiteks pidanud raiskama oma piiratud ressursse 23805 “tavalise” hävitaja tootmiseks ainuüksi 1944.
aastal. Aga mis oleks olnud, kui saksalased oleksid paisanud oma parimad pead mitte “kaheastmelise
kolmekiiruselise ülelaadija” loomisele Jumo 213E mootorile, vaid näiteks kiirete tsentrifuugide tootmiseks
uraani isotoopide eraldamiseks?
Kuid lähme siiski tagasi ennesõjaaegsesse Nõukogude Liitu. Kuidas siiski juhtus, et vaatamata “partei ja
valitsuse” titaanlikele pingutustele, kaotas meie lennukitööstus aastatel 1939-41 ainult aega ning minetas
selle üleoleku Luftwaffe ees, mis nii selgelt avaldus Hispaania sõjas? Vaatamata autori palavale soovile
anda selgeid ja arusaadavaid vastuseid (kuna see raamat on siiski populaarne kirjandus, aga mitte teaduslik
monograafia), on sellele küsimusele võimatu lihtsalt vastata. Toome ära kolm põhjust.
Esiteks, et selgeks teha mahajäämuse põhjusi, tuleb meenutada – aga kuidas saavutati endised
edusammud? Põhikomponendis – mootoritootmises – oli nõukogude lennukitööstus tasemel tänu lääne
tehnoloogiatele, litsentsidele, seadmetele. Täitus Lenini geniaalne ettenägelikkus – kodanlikus Läänes
leidus küllalt “kasulikke idioote”, kes 30-ndate alguses terava majanduskriisi tingimustes müüsid rahumeeli
Stalinile terved lennukitehased ja lennukimootorite tehnoloogilised tootmisliinid. Just importmootorid, mis
valmistati importseadmetega tagasihoidlike nimede all M-17 (saksa BMW-6), M-22 (prantsuse GR-9Aq),
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M-25/62/63 (ameerika R-1820), M-100/103/105 (prantsuse 12Ybrs), M-85/87/88 (prantsuse GR-14K),
tõstsid nõukogude lennuväe taevasse!
30-ndate lõpul muutus situatsioon järsult. Ei, “kasulikke idioote” polnud vähem, kuid vähenesid nende
võimalused. Prantsuse (ütleme pehmelt) “poliitikud” viisid oma maa täieliku krahhini ja nüüd polnud
Prantsusmaalt enam midagi krabada (ja ka saksa okupatsioonivõimud poleks lubanud midagi väärtuslikku
maha müüa). Inglise “idioodid” lükati otsustavalt valitsustüüride juurest eemale Churchilli ja tema
meeskonna poolt. Ameerika president Roosevelt, stalinliku Liidu suur sõber, pidi siiski järele andma
avaliku arvamuse survele ja 1939.a. detsembris (pärast Helsingi elamukvartalite pommitamist nõukogude
lennuväe poolt) laiendama NSVL-le nn “moraalse embargo” nõuded (kohustuslikud valitsuse “soovitused”,
mis keelustasid lennukitehnoloogiate müügi agressiivsetele riikidele). Muutumatuks partneriks jäi fašistlik
Itaalia (tehases “Punane Progress” toodetud itaalia torpeedod indeksiga 45-36H olid nõukogude lennuväe ja
laevastiku relvastuses kuni 50-ndate alguseni), kuid itaalia lennukimootoreid ei saanud kuidagi nimetada
maailma parimate hulka kuuluvaiks.
Järele jäi ainult Saksamaa – kuid seal polnud enam “kasulikke idioote”, neist vabaneti otsustavalt ja
karmilt. Muidugi, Hitleri jaoks “kõige raskemal ajal”, Teise Maailmasõja algul, tuli häda sunnil müüa
Stalinile uusimaid lennukeid. Koos lennukitega saabusid Nõukogude Liitu ka mootorid, nende seas
“Messerschmitile” paigutatud kütuse otsesissepritse süsteemiga DB-601A. Kuid kahjuks ei suutnud
nõukogude lennukitööstus – isegi omades enda ees töötavat näidist kopeerimiseks – lühikese ajaga käima
panna sissepritsemootorite seeriatootmist. Esimeseks (ja viimaseks) sissepritsega seeriamootoriks sai M82FN, mis ilmus hävitajatele La-5 ja La-7 alles 1943. aastal. Varustada sissepritsega teisi seeriatootmises
olevaid mootoreid (M-105 “jakkidel”, M-88 DB-3f-l) ei õnnestunud sõja lõpuni. Nagu ei õnnestunud viia
seeriatootmiseni võimsaid “kahetuhandelisi” (M-71, M-90, M-120, AM-36). Samuti ei õnnestunud see
unikaalsete Tšaromski lennukidiislitega, nagu ei õnnestunud stabiilselt tööle saada M-107 mootorit
(seesama, mille näidise Jakovlev Lavotškinilt pihta pani). “107”-ga nähti vaeva sõja lõpuni: kord see lasti
seeriasse, kord võeti tootmisest maha, mootor kuumenes üle, “sõi” õli, ei pidanud vastu isegi 25-t mootori
töötundi. Seetõttu ei saanudki Jakovlevi hävitajast JAK-9U (mis oma andmetelt oleks olnud Me-109G-le
vääriline konkurent) täisväärtuslikku lennumasinat.
Teiseks ilmselgeks põhjuseks (mistõttu tekkis 30-ndate lõpus teaduslik-tehniline mahajäämus) olid
massilised repressioonid, mille ohvriteks langesid terved konstruktorite kollektiivid. Näiteks hävitati 193738 aastatel peaaegu täielikult RTUI (Raketitehnoloogiate Teadusliku Uurimise Instituut). RTUI direktor
I.T.Kleimenov – maha lastud. Tema asetäitja G.E.Langemak – maha lastud. Tulevane kosmiliste rakettide
peakonstruktor S.P.Koroljov saadeti Kolõma kaevandustesse. Tulevane raketimootorite peakonstruktor
V.P.Gluško arreteeriti ja sai 8 aastat laagreid.
Peaaegu täies koosseisus arreteeriti 1938. aastal Permi lennukimootorite tehase (mootorid seeriast
“Wright-Cyclone” s.o M-63, M-71, M-82) KB juhtkond. Millegipärast jäi tšekistidele eriti silma
Zaporožjes asuv lennukimootorite tehas Nr.29 (prantsuse mootorid seeriast “Mistral Major” s.o M87/88/89, M-90) – seal vahetus kolme aastaga viis peakonstruktorit: Nazarov, Vladimirov, Filin, Tumanski,
Urmin. Vangla “šaraškas” lõid oma turbodiisleid Tšaromski ja tema kolleegid… Võib arvata, et kui saksa
inseneridele oleks sel ajal räägitud, et nende nõukogude kolleegid mõtlevad uusi konstruktsioone välja
vanglanaril, piinamistega ülekuulamiste ja mahalaskmisotsuste vaheajal, oleksid need tõenäoliselt pidanud
seda liialdatud antikommunistlikuks propagandaks…
Kahjuks “polnud ta kunagi õppinud dialektikat ja ei saanud sellest täiesti aru”. Need Lenini sõnad käisid
Buhharini kohta, kuid iseloomustasid ka meie peategelast. Stalin ei saanudki kunagi aru, mis vahe on
parteikomitee sekretäril ja lennukikonstruktoril. Ta ei mõistnud, et nende valimiste ja kohalemääramiste
kriteeriumid peavad olema erinevad. Parteisekretärilt (nagu ka nõukogude kindralilt) nõuti, et ta oskaks
alluvate peale karjuda, rusikaga lauale taguda ning teatada Moskvasse andmeid lüpsikoguste ja kaaluiibe
kohta (nagu ka kaotuste ja trofeede kohta) ning seda minimaalse valetamisega. “Rotikuninga” meetod
õigustas end selliste kaadrite aretamisel täielikult. Uued ülemused tagusid nii, et laud lagunes, karjusid
kähisemiseni, aga valetada Peremehele kartsid (julgemaks muutusid nad alles peale 22. juunit 1941). Žukov
ja Timošenko vastasid loomulikult rohkem Stalini nõuetele kui joodik Blücher ja Dõbenko. Kuid peenes
teaduses tugevusteooria, aeodünaamika ja termodünaamika kohta tõid sellised meetodid kaasa
katastroofilised tagajärjed…
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Peatükk 18

Tabel Nr. 6
Kolmandaks põhjuseks nõukogude lennukitööstuse progresseeruvale mahajäämisele Saksamaa omast oli
panustamine valele, absoluutselt mittedialektilisele valikule kvaliteedi ja kvantiteedi vahel. Nende vahel
valimine on keeruline, aga Stalini otsustas selle lihtsalt. Liiga lihtsalt ja üheselt – rohkem iga hinnaga!
Huvitav fakt – juba enne sõja algust loodi LTRK koosseisu spetsiaalne ehituspeavalitsus, mille alluvusse
anti 25 ehitus-montaaži trusti! Hakati ehitama 9-t uut lennukitehast ja 6-t lennukimootorite tehast, peale
selle alustati 1940. aastal veel 60-s teistest majandusharudest üle antud tehases lennukitehnika
valmistamist. Sõja alguseks oli LTKR-i süsteemis üle 130 tehase! Šahhurin kirjutab oma memuaarides, et
Stalin seadis neile ülesandeks toota 70-80 lennukit päevas (s.o 2000 kuus), mis tunduvalt ületas Inglismaa
ja Saksamaa lennukitootmise mahu kokku!
16. novembril 1940. aastal (s.o seitse kuud enne ootamatult alanud sõda) tehti Poliitbüroo korraldusega
lennuki- ja lennukimootorite tehaste direktoritele kohustuslikuks iga päev Moskvasse ette kanda, kui palju
on lennukeid ja mootoreid sõjaväeesindajatele üle antud. Võite mitte kahelda – sellest hetkest sai
konstruktorist direktori suurim vaenlane. Sest see ei rahune kunagi: küll on tal vaja tiiba 15 cm pikemaks
teha, küll lennukikeret 10 cm kitsamaks, aga see tähendab tootmise ümberkorraldamist, šabloonide,
seadmete, toorikute ümbertegemist. Kuid direktoril on vaja minna telefoni juurde ja kanda Moskvasse ette,
mitu lennukit ta täna välja laskis – ning hoidku jumal, kui neid on vähem kui eile... Šahhurin kirjutab:
„...Tulles koos Churchilliga minu juurde, ütles ta: „Näete, see on meie lennukitööstuse rahvakomissar,
tema vastutab rinde lennukitega varustamise eest. Kui ta seda ei tee, siis me poome ta üles“. Ja Stalini tegi
käega väljendusrikka žesti. Tehes näo, et mulle meeldis see nali väga, hakkasin ma naerma...“
Elada on parem, elada on lõbusam. Kuid elu on lühem. Šahhurin ja Jakovlev (lennukitööstuse
rahvakomissar ja tema asetäitja) kirjutavad masohhistliku vaimustusega, kui range oli Peremees, kuidas
kõikidele ettepanekutele midagi paremaks teha, muuta, moderniseerida vastas Stalin alati: „Tehke, kuid
ühtegi lennukit ma plaanist maha ei võta!“ Šahhurin toob oma memuaarides ära juba hoopis metsiku fakti:
„Sõja ajal, mil rindel ei jätkunud lennukeid, tegi Stalin ettepaneku anda kõik katse-KB-de seadmed ja
tööpingid tehastele. Jälle pidin ma vastu vaidlema, väites, et esiteks pole neid seadmeid konstruktoritel
kuigi palju, teiseks töötavad nad kogu aeg lennukite modifitseerimise kallal ja tööpingid on neile vajalikud.
Stalin väitis kindlalt: „Täna olen ma huvitatud seeriatootmisest, lennukite väljalase peab kasvama.“ Ja
selline otsus võetigi vastu, kuid ma pean tunnistama, et praktiliselt me seda ei täitnud...“
„Praktiliselt ei täitnud“. Tõenäoliselt Stalin mitte ei unustanud seda käsku (mälu oli tal fenomenaalne ja
ka märkmik pliiatsiga oli alati käepärast), vaid sai ise veidi hiljem aru, milliseid katastroofilisi tulemusi
oleks kaasa toonud kõigi KB-de purustamine ja veel pikaksveniva sõja alguses...
Ma ei kahtle sugugi, et keegi lugejatest sai nüüd pahaseks. Sest Stalin ei andnud sellist käsku ju niisama
heast peast, vaid situatsioonis, „mil rindel ei jätkunud lennukeid“. Aga meil oli ju selline loosung: „Kõik
rinde heaks, kõik võidu heaks!“ Ja seetõttu tuligi...
Ei, austatud seltsimehed. Mitte sellepärast ei tulnud. Keeruline filosoofiline küsimus - „Mis on tähtsam –
kas kogus või kvaliteet?“ – laheneb sõjalennukite arvu ja nende töökindluse (lahingus vastupidavuse)
suhtes üheselt: tähtsam on kvaliteet! Miks? Sest süsteemis, mida kutsutakse „lennuvägi“, on kõige
peamisem, kallim ja defitsiitsem (s.o mille asendamine võtab kõige rohkem aega) osapool lendurid. Sest
mittekvaliteetsed õhus lagunevad lennukid vähendavad elusate lendurite arvu, katastroofiliselt
nõrgendades sellega kogu süsteemi. Avraalne, ööpäevaringne töö, näljast teadvust kaotavad alaealised
lapsed tööpinkide taga, tööliste rindebrigaadid, mis rindelennuväljadel lageda taeva all parandasid
tehasepraaki ja kõik muud taolised töökangelaslikkuse näited, mida nii armastas näidata nõukogude
propaganda – kõik need ei suurendanud, vaid paradoksaalsel kombel vähendasid rindelennuväe arvukust ja
efektiivsust.
Illustreerime seda mõtet ühe konkreetse näitega. V.I.Aleksejenko (sünd. 1914.a., sõjaväeinsener, katselendur, osales isiklikult MiG-i ja LaGG-i katsetustel ÕJ TUI-s) avaldas 2000. aastal suure artikli, mis
käsitles nõukogude õhujõudude olukorda enne sõda. Artikkel kutsus esile suure vastukaja lennundusajaloolaste seas. Nagu tavaliselt pöörati peamist tähelepanu autori vaadetele ja järeldustele. Ja nagu
tavaliselt ei pööratud erilist tähelepanu esmakordselt avaldatud faktidele. Muude andmete seas toob
Aleksejenko (viitega Kaitseministeeriumi Keskarhiivile) ära tabeli Nr.6 Tabelis on ära toodud 6-de
kategooriasse jaotatud kaotused, mida nõukogude õhujõud kandsid 1944. aastal (allatulistatud vaenlase
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hävitajate poolt, õhutõrje poolt, hävitatud lennuväljadel, hukkunud avariides ja katastroofides, maha kantud
kulumise tõttu). Tähelepanelik lugeja juba märkas – aga kus on kuues kategooria? Mis põhjusel veel võis
hävineda lahingulennuk? On selline põhjus, kutsutakse seda: „ei tulnud tagasi lahinguülesande täitmiselt“.
Mispärast ei tulnud tagasi – pole teada.
Maavägedes kutsutakse seda „teadmata kadunud“. Pommituslennuväes, eriti kauglennuväes, võib selline
põhjus olla üsna suure osakaaluga – pimedal ööl lendasid lennukid tuhande versta kaugusele pommitama
objekte sügavas vaenlase tagalas. Välja lendas 10 lennukit, tagasi tuli 5. Kus on ülejäänud viis? Kus, millal,
mis põhjusel hukkusid? Seda on võimalik teda saada (kui on) alles peale sõja võidukat lõppu, vaenlase
trofeedokumente uurides...
Kui jätta tabelist mugavuse mõttes välja kulumise tõttu mahakantud lennukid ja kõik rindelennuväe
kaotused viia kolme gruppi (hävitatud vaenlase tegevuse tõttu, avariid ja katastroofid, „ei tulnud tagasi
lahinguülesandelt“), siis saame sellise tabeli:

Hävitatud
vaenlase
tegevuse tõttu

Avariid
ja katastroofid

Ei tulnud tagasi
lahinguülesandelt

Hävitajad

906

1430

2630

Pommitajad

121

299

594

Ründelennukid

723

733

2999

Niisiis, mis me näeme? Kõige kolme kaotusliigi puhul kokku on vastase tegevus kõige väheolulisem ning
avariide osa ületab seda kõigi kolme lennukiliigi puhul. Jah, tabelis on näidatud 1944. aasta kaotused. Sellel
aastal oli Idarindel korraga keskmiselt 500 saksa hävitajat, nii et õhus vaenlast kohata polnud sugugi lihtne.
Luftwaffe oli ammu ja pöördumatult kaotanud oma ülekaalu õhus – suurel määral tänu liitlaste
pommitajatele, mille regulaarsed pommitusretked sundisid Luftwaffe juhatust suunama Reichi õhukaitsesse suurema ja parema osa saksa hävituslennuväest. Eredaks näiteks sellele on Luftwaffe kaotused
erinevatel rinnetel. Nii oli Idarinne juba 1943. aastal alles kolmandal kohal (peale Vahemerd ja
Läänerinnet) – seal kaotati ainult 24 % saksa hävitajatest. Järgmisel 1944. aastal peale liitlaste maabumist
Normandias vähenes saksa hävitajate kaotuste osakaal Idarindel 21 %-ni.
Eeltoodu selgitab mõningal määral, miks vaenlase osa oli hävitajate kaotustes madal. Hävitaja pole saak,
vaid kütt, jahimees. Ideaalis moodustaksid avariid 100 % hävitajate kaotustest. Praktikas aga moodustasid
saksa hävitajate kaotustest 1941. aastal (mil saksa hävitajad „valitsesid jagamatult õhus“) lahingulised ja
mittelahingulised põhjused enam-vähem võrdse osa (suhe 1 : 1,13). Aga nõukogude hävitajaid kaotati
1944. aastal avariides 1,58 korda rohkem kui vaenlase tõttu. Mis puutub nõukogude pommituslennuväge,
kus avariides kaotati kaks korda rohkem lennnukeid kui lahingus, siis seda fenomeni ei saa ainult vaenlase
nõrkusega põhjendada. Sakslastel tuli 1941. aastal ühe avariis hukkunud pommitaja kohta kaks
allatulistatut.
Kuid kõik need veidrused kahvatuvad asjaolu kõrval, et lahtris „ei tulnud tagasi lahinguülesandelt“ on
nõukogude lennuväel suuremad kaotused kui kahes esimeses kokku! Arvestades nõukogude
pommituslennuväe eripära, kus lähipommitajad Pe-2 moodustasid kaks kolmandikku pommitajatest ning
ülejäänud olid DB-3f tüüpi, mis samuti lendasid harva kaugele vaenlase tagalasse, on selline kaotuste
proportsioon seletamatu isegi pommitajate puhul. Ning juba hoopis fantastiline on 3000 IL-2 hukkumine
tundmatul põhjusel!!
„Illid“ sõdisid valdavalt otse eesliini kohal, et anda tuletoetust maavägedele. Ründelennukid said rünnata
vaenlase positsioone ainult päeval, ainult hea nähtavuse korral. Kõige selle juures oli IL-2 nähtav
tuhandetele silmapaaridele, ka tema allakukkumiskoht oli tavaliselt näha. Allakukkumise põhjus tuli
kindlaks teha – mitte niivõrd uudishimust või tulevaste ajaloolaste meeleheaks, vaid selleks, et täiustada
konstruktsiooni, soomuskaitset, kaitserelvastust. Kuidas oli sellisel juhul võimalik, et 723 lennuki
hukkumispõhjus oli teada, aga 2999 lennuki puhul mitte??
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Samasugused seletamatud imed on ka hävitajate lahtris. Peatükis 7 me juba tõime ära hävitajate
tegutsemise statistika, mille kohaselt 47,4 % lendudest tehti maavägede katteks. See tähendab tegutsemist
jällegi tuhandete inimeste silme all, selge ilmaga ja päevasel ajal (öösel ja tuisuga pole kedagi „katta“ vaja,
kuna siis lihtsalt pole vaenlast). 37,1 % lendudest moodustas omade lennukite saatmine (s.o needsamad IL2 ja Pe-2 ).
Ainuke situatsioon, kuidas nõukogude hävitaja võis sattuda üksi sügavale vaenlase tagalasse, oli „vaba
jaht“. Selleks kasutati kõigest 5,7 % hävitajate lahingulendudest. Ja umbes selline (5 %) olekski pidanud
olema kaotusprotsent „teadmatul põhjusel“. Aga tegelikult moodustab see 74 % üldistest kaotustest! Ajaloo
mõistatus?
Autor ei tea vastust. Parema puudumisel pakume lugejale ühe hüpoteesi.
Nimelt, selle ümara väljendi „ei tulnud tagasi lahinguülesandelt“ taga peituvad avariid. Nõukogude
lennuväe metsik avariilisus läks üle igasuguste mõistlike piiride. Nõukogude lendurite peamiseks
vaenlaseks sai ta oma lennuk! Sellepärast tuligi aruandeid „sudida“, et panna vastutus avariides hukkunud
lennukite eest vastase peale. Olen nõus, et esmapilgul tundub see oletus uskumatu ning nõukogude
lennukitööstust solvav. Kuid vaat mida kirjutab oma mälestustes lennukikonstruktor A.S.Moskaljov:
„...Ühel päeval saabusid lennukitehasesse kaks kindralit.: kindralleitnant Agejev ja kindralmajor
Gurevitš. Algul läksid nad I.V.Fedini juurde, aga too saatis nad minu juurde... Kindralid rääkisid veidraid
ja kurbi lugusid. Sõda oli lõppenud (autori rõhuasetus), kuid olukord oli endiselt pingeline. Lennuvägi asus
pidevas valveloleku seisundis. Toimusid meie hävitajate regulaarsed lennud.
Ja järsku selgus, et Jakovlevi hävitajate hukkumised ei vähenenud, kuigi lahingutegevust enam
polnud! Milles asi? Selgus, et lennukid purunesid õhus manööverdamise käigus, kuna neil murdusid tiivad.
Kusjuures lendurid ei jõudnud reeglina isegi langevarju kasutada...“
Edasi räägib Moskaljov, kuidas A.S.Jakovlev hakkas süüdistama tööstust, mis justkui olevat liiminud
tiivad vale liimiga. Pärast seda „kandsid süüdlased karmi karistust“. Moskaljovile ja tema grupile tehti
ülesandeks asjas selgust saada ja parandada liimimistehnoloogiat, kuid töö käigus tuli ta järeldusele, et
süüdi polnud mitte tehnoloogiline, vaid konstruktori praak – ikka seesama ebapiisav tiiva tugevus, mis oli
probleemiks juba esimestel Jakovlevi hävitajatel alates I-26-st.
Muide, aga miks olid nõukogude hävitajatel tiivad ja veel mitmed muud kohad liimitud? Mitmekihilise
„paketi“ valmistamine spoonist ja vaigust oli väga keeruline ja ranget tehnoloogilist distsipliini nõudev
operatsioon. Miks seda ei asendatud lihtsa, arusaadava, kontrollitava, tehnoloogilise ja kergelt
mehhaniseeritava tegevusega – duralumiiniumist tiiva- ja keredetailide pressimisega?
Muidugi „teavad kõik“ selle küsimuse vastust. „Teavad“ nii hästi, et juba selle küsimuse esitamine näib
absurdsena. Duralumiiniumiga oli riigis raskusi, seda lihtsalt „ei jätkunud“, aga Hitlerile töötas kogu
Euroopa, aga meile ainult Ameerika ja ka seal ainult selle mandri põhjapoolne osa. Vaat sellepärast
pidimegi tegema lennukeid mööblivabriku tehnoloogia järgi.
Mis siis ikka, püüame ajalugu kontrollida teise teaduse – matemaatika – reeglite järgi. Täismetallist
lennuki „Messerschmitt-109E“ plaaner kaalus 650 kg. Kui palju duralumiiniumi oli vaja selle lennukikere
tegemiseks? Raske küsimus. Ühest küljest olid kõige koormatumad detailid mitte alumiiniumisulamist,
vaid terasest. Teisest küljest ei olnud võimalik lõigata duralist lehte nii, et ei tekiks jäätmeid. Ütleme
jämedalt, et ühe plaaneri loomiseks kulus 1 tonn duralumiiniumi (siin me pakkusime muidugi üle, aga
olgu).
Kogu sõja jooksul lasti Nõukogude Liidus välja 54606 hävitajat (MiG-3-st La-7-ni). Seega oleks nende
jaoks vaja läinud umbes 55 tuhat tonni duralumiiniumi (kui nad kõik oleksid olnud täismetallist). Kas seda
on palju või vähe? Missugust määratlust tuleb kasutada: kas “tervelt 55 tuhat tonni“ või „ainult 55 tuhat
tonni“?
Sellele küsimusele vastavad „tõelised professionaalsed ajaloolased“ demagoogiliselt: alates šamaanimanamisest selle kohta, et „ajalugu andis meile vähe aega“ kuni kahetsemiseni, et Stalinil „ei õnnestunud
venitada sõja algust veel paar aastakest“. Meie lähme teist teed. Lihtsalt võrdleme seda arvu Nõukogude
Liidu üldise alumiiniumi tootmismahuga ja lendliisi saadetiste kaaluga.
Kuni viimase ajani olid Nõukogude Liidu värviliste metallide tootmismahud salastatud. Kaasaegsed
uurijad annavad alumiiniumi tootmismahuks aastatel 1941-45 250-300 tuhat tonni. Põhja-Ameerikast
(USA pluss Kanada) saabus NSVL-u 290 tuhat tonni ja ka toormepuuduses lämbuv Inglismaa lisas sellele
omalt poolt „haledad“ 35 tuhat tonni. Kokku seega vähemalt 575 tuhat tonni alumiiniumi. Aga kõigi
hävitajate jaoks – kui teha neid duralumiiniumist nagu „Messer“, „Spitfire“, „Mustang“ – oleks vaja läinud
kõigest 55 tuhat tonni!
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Alla kümnendiku üldisest ressursist. Võrdsustades pommitaja DB-3f-i kolme hävitajaga ja Pe-2 kahe
hävitajaga (nii suure vahe korral olemasolevate ressursside ja vajamineva metalli vahel pole täpsel
arvestusel enam tähtsust) saame veel 34648 „tinglikku hävitajat“ s.o veel oleks vaja läinud 35 tuhat tonni
duralumiiniumi. Koguvajadus seega umbes 90 tuhat tonni – olemasolevast 575 tuhandest tonnist!
Kusjuures, pange tähele, pole me veel puudutanud küsimust, kas üldse oligi vaja valmistada tervelt 55
tuhat hävitajat, millest suurem osa lagunes õhus nii kiiresti, et „lendurid ei jõudnud reeglina isegi
langevarju kasutada...“
Ja veel üks väike näide selle kohta, kui „suured raskused olid NSVL-s duralumiiniumiga“. Šahhurin
meenutab oma memuaarides möödaminnes sellist juhtumit:
„Ükskord teatati mulle, et ühe Siberi tehase juurde on veetud 12 tuhat tonni duralumiiniumi. Tuli välja,
et dural oli saadetud valesse raudteejaama, aga sealt veeti see ilma meie teadmata lähimasse tehasesse....
Oli vaja need „ülejäägid“ kiiremas korras õigesse kohta saata.
Kuid kerge öelda, eks katsu saata 12 tuhat tonni durali riigi erinevatesse piirkondadesse. Töölised
laadisid durali vagunitesse peale tööaega... Aitasid kohalikud partei- ja valitsusorganisatsioonid...“
Vaat niimoodi! 12 tuhat tonni duralumiiniumi veeti Siberisse ja selle puudumist ei pandud kohe isegi
tähele. Aga sellest kogusest oleks täiesti piisanud 9918 täismetallist hävitaja valmistamiseks – just niipalju
„liimitud“ lennukeid lasti välja selsamal 1942. aastal...
Tsiviliseeritud tehnoloogiatest loobumise põhjuseks oli Tema Kõrgeausus PLAAN.
Üleminek vineertehnoloogialt duralumiiniumile oleks nõudnud kogu tehnoloogia, seadmete, inventari
muutmist ja väljavahetamist. Olukorras, kus iga päev tuli „parteile ja valitsusele“ lennukite tükiarvust ja
plaanitäitmisest ette kanda, kardeti millegist taolisest isegi mõelda.
Sellepärast täidetigi kogu sõja jooksul plaani lennukitega, millel lennul rebenesid küljest tiiva
vineerkatted, mootorid „tulistasid“ kepsudega, piloodikabiin oli õli täis pritsitud ja seda ei saanud kuidagi
avada, temperatuur tõusis La-5/La-7 kabiinis 60 kraadini ja lennuki juhis kõrvetas piloodi kätt isegi läbi
nahkkinda...
Üldistatud pilt näeb välja selline.1. jaanuarist 1943.a kuni 9. maini 1945.a. (s.o juba sõja teisel,
lõpuetapil) olid Punaarmee Õhujõudude kaotused sellised:
- tapetud 9456 inimest
- avariides ja katastroofides hukkus 4438 inimest
- teadmata kadunud 10941 inimest
Isegi kui oletada, et ainult pool „teadmata kadunutest“ hukkus tehniliste rikete tõttu, ka siis ületab
omaenda lennuki poolt tapetute arv vaenlase poolt tapetute arvu.
Muidugi pidi keegi selle eest maksma. Iseennast süüdlaseks tunnistada Stalin ei kavatsenud, sellepärast
saatis Peremees 1946. aastal – autasuks titaanliku (ilma igasuguste jutumärkideta) töö eest – oma
Lennukitööstuse Rahvakomissari 10-ks aastaks vangi. Kas teate, mille eest? Süstemaatilise mittekvaliteetse
toodangu väljalaskmise ja pidevate juurdekirjutuste eest. Ja koos temaga ka lennuväe ülemjuhataja
Novikovi, kes „võttis kahjurlikul moel LTRK-lt vastu kahjurlikult kokku pandud lennukeid“. Vaat nii
kurvaks osutus kõrvalseisjale nähtamatu „suure töökangelasteo“ tulemus...

.
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Kolmas osa

Sõda
Peatükk 19

Õigus elule
Sõda algas nõukogude õhujõududele tunduvalt varem sellest pühapäevahommikust, mil saksa pommid
langesid „rahulikult magavatele lennuväljadele“. Raskeid kaotusi peamises – juhtivkoosseisus – hakkas
nõukogude lennuvägi kandma juba 1941.a. mais-juunis. Ning seniajani pole mingit mõistlikku seletust,
miks just sel ajal läks käima järjekordne repressioonide laine ning just lennuväe juhtkonna ja sõjatööstuse
juhtide kallal. On täiesti arusaamatu, millega uued noored kindralid, kelle ta ise mõned aastad (või isegi
kuud) tagasi nende ametikohtadele määras, seekord Peremehele meele järele polnud. Nõndanimetatud
„aviaatorite vandenõu“ hämmastab oma irratsionaalsusega isegi teiste veriste ja absurdsete stalini režiimi
kuritegude taustal.
I.Bunitš pakkus nende sündmuste kohta oma kurikuulsas ajaloolises kroonikas „Operatsioon „Groza“"
välja terava süžeega kriminaalloo. Justkui oleks saksa Luftwaffe staapi imbunud nõukogude luureagendid
avastanud, et seal saadakse salajast informatsiooni NSVL-st, mille allikas asuvat nõukogude õhujõudude
juhtkonnas. Raevunud Stalin olevat nõudnud, et reeturid kiiresti avastataks ja kõrvaldataks ning sellest kõik
algaski... Selle raamatu autor tunnistab ausalt, et tal oli suur tahtmine „joonistada“ veelgi haaravam intriig
s.o siduda ühte „aviaatorite vandenõu“ ja 1941.a. juunis juhtunud katastroofiline nõukogude lennuväe
purustamine. Kahjuks ei õnnestunud midagi nii haaravat lugejale pakkuda. Kõik on palju igavam, õudsem
ja vastikum. Mingit vandenõud „tšekistid“ ei leidnud. Mitte mingeid tunnistusi reetmise või spionaaži kohta
leida ei õnnestunud. Kangelaslikud lendurid hukati lihtsalt niisama, ilma põhjuseta. Täpsemalt öeldes
põhjustel, mille sm. Stalin endaga hauda kaasa viis.
Täiesti salajane teatis, mille L.Beria andis Stalinile 29. jaanuaril 1942, sisaldas 46 arreteeritu nime, keda
veel polnud jõutud selleks ajaks maha lasta. Iga perekonnanime kõrval oli lühikokkuvõte inimesele esitatud
süüdistustest. See dokument võtab vastuvaidlematult päevakorrast maha sakramentaalse küsimuse – kas
sm.Stalin uskus ise oma ohvrite süüsse? Antud juhul on see küsimus liiast - süüdistustes polnud midagi,
millesse oleks võinud uskuda ka kõige usaldavam ja naiivsem inimene.
Armukadedale ja kergesti ägestuvale maurile Othellole esitati „asitõend“ – rätik. Ja kuigi sellest rätikust
tehti rumalaid ja valesid järeldusi, võib armukadetsejat siiski mõista – ta oli oma Desdemonasse kirglikult
armunud s.o. ta oli juriidilises keeles rääkides afektiseisundis. Kuid arreteeritud kindralitele esitatud
„süüdistustes“ polnud midagi konkreetset, mitte ühtegi reaalset sündmust, mitte ühtegi fakti, mitte ühtegi
dokumenti, ei esitatud mingit motiivi ränkadele kuritöödele, polnud ühtegi kaasosalist „sealtpoolt rinnet“,
kellele need „spioonid“ justkui oleksid salajasi andmeid edastanud. Polnud midagi peale standardsete
fraaside „paljastatakse kui nõukogudevastases sõjaväelises vandenõus osaleja“ tänu Petrovi ja Sidorovi
tunnistustele. Sidorovi nime kõrvale kirjutati: paljastati tänu Ivanovi ja Petrovi tunnistustele. Petrovi vastu
tunnistavad omakorda Sidorov ja Ivanov. Peale selle on ikka ja jälle kirjas: „Loobub oma varem antud
tunnistustest“. Kolme nime – ÕJ TUI ülema A.I.Filini, Kaug-Ida rinde õhujõudude juhataja K.M.Gussevi ja
Edelarinde õhujõudude juhataja asetäitja N.A.Laskini – kõrval seisavad sõnad: „ei tunnistanud end süüdi“.
Aga isegi sm. Võšinski keskaegse „õigusmõistmise“ reeglite kohaselt – kui muid süütõendeid pole –
tähendas ülestunnistuse puudumine süütust.
Millesse siis võis siin „uskuda“ sm.Stalin? Nende tunnistusi, kes end „süüdi tunnistasid“? Kas võis Stalin
neid „ülestunnistusi“ tõsiselt võtta, kui ta ise sanktsioneeris „füüsilise mõjutamise vahendite“ kasutamise ja
ei häbenenud sellest isiklikult alamalseisvaid parteiinstantse informeerimast (tuntud VKP(b) KK telegramm
10.01.1939.a, milles parteiorganisatsioonide esimesi sekretäre teavitatakse, et „füüsilise mõjutamise
vahendite kasutamine NKVD poolt sanktsioneeriti VKP KK poolt alates 1937. aastast.
...VKP KK leiab, et füüsilisi mõjutusvahendeid tuleb tingimata ka edaspidi kasutada...“
Ka torkab silma, et süüdistused, milles arreteeritud end süüdi tunnistasid (või mitte, ehkki sellest midagi
ei muutunud), olid ilmselgelt vananenud. Paistab, et tšekistid olid liiga laisad millegi uue väljamõtlemiseks,
mis oleks olnud seotud käimasoleva sõjaga, Hitleri, Churchilli või muu sellisega. Faktiliselt oli süüdistused
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lihtsalt 1937. aasta kohtuasjadest ümber kirjutatud (a’la trotskistlik-terroristlik vandenõu) ja süüdistuste
tunnistajatena tuuakse inimesi, kes olid juba mitu aastat tagasi maha lastud! Imelik on see, et vaatamata
kogu oma šabloonsusele kestis „aviaatorite vandenõu“ uurimine väga kaua: kui Tuhhatševski ja tema
kaasosaliste arestist mahalaskmiseni läks umbes kolm nädalat, siis antud juhul möödus arestist 1941.a. mais
mahalaskmiseni 23. veebruaril 1942 üheksa kuud. Jääb üle järjekordselt konstanteerida fakti, et kõiki
Stalini tegusid ja motiive ei saa selgitada tavainimese loogika järgi...
Suutmata avada selle traagilise loo saladuskatet, toome lihtsalt ära sündmuste kronoloogia. Samas „lihtne“ pole selle loo juures isegi kronoloogia, sest mida pidada nende sündmuste alguspunktiks?
Repressioonid kord ägenesid, kord vaibusid, kuid ei lõppenud kunagi. Näiteks Laskemoona Rahvakomissariaadi juhtkonna hävitamine (1941.a. suvel segunes see arusaamatul kombel „aviaatorite süüasjaga“) algas
juba 1940.a hilissügisel. 23. oktoobril arreteeriti B.A.Jefremov, sündinud 1903.a, Laskemoona RK 2.
Peavalitsuse ülem. Siis, 11-12. detsembril, arreteeriti kolm Laskemoona RK asetäitjat: M.S.Injaškin,
V.J.Šibanov ja N.M.Hrenkov. Rahvakomissar ise jäi seni veel vabadusse ning jätkas oma üha laieneva
majandusharu juhtimist.
„Aviaatorite süüasja“ alguseks peetakse traditsiooniliselt PeaSõjaNõukogu (PSN) istungit, kus oli vaatluse all nõukogude lennuväe suur avariilisus. Ühe austatud admirali (Kuznetsov. – Tõlkija märkus)
kergekäeliselt lendulastud legendi järgi:
„KK sekretäri Malenkovi ettekande ajal hüüdis õhujõudude ülemjuhataja Rõtšagov äkitselt:
- Te sunnite meid lendama „kirstudes“, sellepärast ongi avariilisus kõrge!
Stalin, kes kõndis tooliderea taga, peatus hetkeks, muutus näost, läks siis kiirel sammul Rõtšagovi juurde ja
ütles:
- Te poleks tohtinud niimoodi öelda!!
Ning, öeldes seda veel üks kord, lõpetas nõupidamise. Nädala aja pärast, 9. aprillil 1941.a võeti
Rõtšagov VKP(b) KK Poliitbüroo otsusega oma ametikohalt maha ja sisuliselt langetati talle surmaotsus.“
Pärast seda kui kõik PSN istungite protokollid 2004. aastal avalikustati, sai selgeks, et kogu ülalkirjeldatud stseen oli väljamõeldis, samuti nagu Stalini osalemine PSN-i istungil. Vaatluse all oleval perioodil oli
neli PSN-i istungit (11.12.40, 15.04.41, 22.04.41, 8.05.41) ning Rõtšagovi osalemist seal isegi ei mainita.
Samas jällegi arutati Poliitbürool tõepoolest kõrget avariilisust õhujõududes. Kusjuures mitte üks kord.
1941.a. aprillis said arutelu põhjusteks arvukad kauglennuväes juhtunud avariid. Selle arutelu tulemusena
ilmus Poliitbüroo määrus 9. aprillist 1941.a (protokoll Nr.30). Süüdi olevaks osutusid neli inimest: Kaitse
RK Timošenko, õhujõudude juhataja Rõtšagov, kauglennuväe ülem Proskurov ja operatiivlendude osakonna ülem Mironov. Kõige karmimalt sai karistada Mironov – „anda kohtu alla ilmselgelt kuritegeliku
korralduse eest, mis rikub lennuteenistuse elementaarset korda...“. Edasi „soovitas“ Poliitbüroo Proskurovi
tema ametikohalt maha võtta ja kohtu alla anda. Mis puudutab Rõtšagovit, siis ka tema võeti oma ametikohalt maha – „võtta sm.Rõtšagov maha Punaarmee ÕJ juhataja ja Kaitse RK asetäitja ametikohalt kui
mittedistsiplineeritud ja oma kohustustega mittetoimetulev õhujõudude juht“. RK Timošenkole avaldati
noomitus selle eest, et „oma 8. aprilli 1941.a raportis aitab ta sisuliselt sm. Rõtsagovil varjata Punaarmee
Õhujõududes esinevaid puudujääke“.
Ja ongi praktiliselt kõik. Tolle aja määrade järgi pääsesid kõik suhteliselt kergelt. Mingeid korraldusi
NKVD liinis ei antud. Ja mingist „surmaotsuse langetamisest“ polnud juttugi.
12. aprillil 1941 avaldati NSVL Kaitse RK käskkiri Nr.0022. Käsusse, mis praktiliselt dubleerib Poliitbüroo teksti, oli lisandunud tähtis lõik: „Vastavalt kindralleitnant Rõtšagovi palvele komandeerida ta
õpingutele Punaarmee Kindralstaabi Akadeemiasse.“ Peale selle – ja seda on eriti oluline märkida – võttis
Poliitbüroo juba 4. mail vastu sellise otsuse (protokoll Nr.32): „soovitada NSVL Prokuröril sm. Botškovil
vaadata üle lennuväe kindralleitnant Proskurovi ja polkovnik Mironovi süüasjad ning pidades silmas
nende teeneid Punaarmee ees, piirduda nende puhul ühiskondliku noomitusega...“ Tavaliselt nõukogude
prokurörid nõustusid Poliitbüroo „ettepanekutega“ ning pärast „ühiskondlikku noomitust“ näis, et selle
intsidendi võib unustada.
Lõpetamaks „avariiversiooni“, mis justkui oleks olnud õhujõudude juhtkonna hävitamise põhjuseks,
tasub meenutada kirja, mille Proskurov kirjutas Stalinile 21. aprillil 1941.a. Kiri algas lausega: „Pean oma
parteiliseks kohustuseks kanda ette mõningad arutlused lennuväe sõjaks ettevalmistamise suhtes“. Pange
tähele – meie ees pole mitte süüdimõistetu armuandmispalve, vaid kommunisti kiri, kes pöördub sellega
partei liidri poole (teiste epohhide terminites – aadliku kiri kuningale s.o „esimesele võrdsete seas“). Edasi,
peale sellele ajale kohustuslikku kiidulaulu partei ja selle juhi aadressil, on kirjas Proskurovi „arutluste“
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sisu. Proskurov selgitab Stalinile viisakalt, kuid kindlalt, et õhujõududes on peamine lennuekipaažide
lahingulise ettevalmistuse tase, aga mitte selle juures tuksikeeratud tehnika arv:
„...spetsialistid arvavad, et praeguse korra juures õhujõudude lennuteenistuses ei saa nad neile määratud
ülesandeid täita – piirangud on liiga suured. Nad viibisid mitmetes lennuüksustes ja veendusid, et juhtivkoosseis kardab vastutust lendude eest öösel ja rasketes meteotingimustes... Ülesanne on selge – sellest
kartusest tuleb iga hinna eest jagu saada... Viimase 4-5 kuu jooksul...käis suur töö kauglennuväe
ettevalmistamise taseme tõstmisel ning aprilli keskel: ...lendavad öösel 612 ekipaaži (30 %), lendavad
rasketes meteotingimustes 420 ekipaaži (20 %), õpivad lendama rasketes meteotingimustes 963 ekipaaži
(50 %). Nagu Te näete, on ettevalmistuse tase tõusnud enam kui kaks korda.
See murrang kauglennuväe ettevalmistuse tasemes saavutati suure arvu lennuõnnetuste hinnaga...
Oluline osa nendest katastroofidest juhtus halva organiseerimise ja viletsa distsipliini pärast nagu on õieti
märgitud Kaitse RK käskkirjas Nr.0022. Need juhtumid on rasked ja neid oli palju, see on õige, kuid asja
huvides on veelgi tõsta lennupraktika intensiivsust, samal ajal parandades ka distsipliini ning korda õhujõududes. Kaitse RK karmid korraldused ja karistused sunnivad õhujõudude juhtivkooseisu end pingutama, kuid samaaegselt suurendavad need ka hirmu karistuse ees lennuintsidentide korral ning seetõtu võib
väheneda ettevalmistamise kvaliteet.
Kallis sm. Stalin, meie õhujõudude ajaloos pole olnud ühtegi juhust, kus komandör oleks kohtu alla antud
tema alluvate halva ettevalmistuse tõttu. Sellepärast valivad inimesed tahtmatult kahest halvast väiksema ja
arutavad nii: „Halva lahingulise ettevalmistuse eest mind sõimatakse, noh, viiakse halvemal juhul madalamale ametikohale, aga avariide ja katastroofide eest lähen ma kohtu alla.“
Kahjuks ei aruta nii ainult üksikud komandörid. Sellised meeleolud levivad ka edaspidi, kui väeosa lahingulise ettevalmistamise eest ei nõuta vastutust sama karmilt kui avariide eest...“
Kordame veelkord, et see kiri kirjutati 21. aprillil. 4. mail meenusid Poliitbüroole äkki sm. Proskurovi
teened ja ta tegi prokurörile ettepaneku piirduda Proskurovi puhul ainult ühiskondliku noomitusega. Kõik
see annab alust arvata, et „kallis sm. Stalin“ nõustus seekord Proskurovi kirjas toodud mõistliku loogikaga.
Ei mingeid „kirste“, ei mingeid „te poleks tohtinud niimoodi öelda“. Sõja alguses on Proskurov ikka
kõrges kindralleitnandi auastmes ja on 7. armee õhujõudude juhataja. Kindralleitnandi jaoks on see
muidugi liiga väike ametikoht, kuid ei midagi hullemat.
10. mail arutatakse poliitbürool jälle olukorda õhujõududes. Tunnistatakse mitterahuldavaks Orjoli ja
Moskva sõjaväeringkondade õhujõudude lahingulise ettevalmistamise olukord. Sellega seoses ilmub Kaitse
RK käskkiri Nr.0026, millega võetakse oma kohalt maha („ebarahuldava juhtimise ja lahingulise ettevalmistuse läbikukutamise eest õhujõudude väeosades 1940-41. aasta talveperioodil“) Moskva SRK ÕJ
ülem P.I.Pumpur ja Orjoli SRK ÕJ ülem P.A.Kotov ning veel mitme lennuväediviisi ja -polgu juhtkond. Ja
ka need otsused „ei määranud kedagi surma“. P.A.Kotov viidi üle sõjaväeakadeemiasse, kus ta ka edukalt
edasi teenis.
Esimene arest, mis on vaieldamatult seotud „aviaatorite süüasjaga“, toimus 18. mail 1941.a. Arreteeriti
Punaarmee ÕJ relvastuse teadusliku katsepolügooni (TKP) ülem polkovnik G.M.Ševtšenko, sünd. 1894,
partei liige aastast 1926. Aresti põhjusi ei tule kaugelt otsida: just TKP oli see koht, kus järjekordse „superrelvaga“ seotud naiivsed lootused (või laialt reklaamitavad avaldused) puutusid kokku karmi reaalsusega
(muuseas tehti just seal 1942. aastal kindlaks, et ühe saksa kergetanki hävitamiseks läheb vaja vähemalt 12
ründelennuki IL-2 lendu). Sellisel ametikohal kohusetruult töötades kogus polkovnik Ševtšenko endale
kõrgetel kohtadel olevaid mõjukaid vaenlasi.
Samasuguseks surmavalt ohtlikuks ametikohaks oli Õhujõudude TUI ülema amet. TUI eelmine ülem
kombrig N.N.Bažanov lasti 1938. aastal maha. Uut ülemat, kogu riigis oma kauglendudega kuulsat
lendurit, kõrge kvalifikatsiooniga inseneri, kahe Lenini ordeni kavaleri kindralmajor A.I.Filinit austas
Stalin väga. LTRK Šahhurin kirjutas oma memuaarides:
„Kord arutas Stalin Filiniga mingeid lennundusküsimusi ja kutsus ta pärast endaga sööma. Mul on silme
ees Aleksander Ivanovitši ilus, kahvatu nägu, mäletan ta sirget figuuri, siniseid silmi ja naeratust.
Lõunasöögi ajal rääkis Stalin temaga lennundustöödest, lennukitest. Tundis huvi tervise pärast... Siis küsis,
milliseid puuvilju Filin armastab ja käskis viia neid tema autosse nagu ka mõned pudelid veini. Vaatas teda
kogu aeg sõbralikult.
Kuid mõne nädala pärast kandis üks lennukikonstruktor ette: „Sm. Stalin, Filin pidurdab minu hävitaja
katsetusi, esitab igasuguseid pretensioone!“ Ja Filini saatuses toimus järsk pööre.
- Kuidas nii? – päris Stalin
- Näete, viitab puudujääkidele, aga mina väidan, et lennuk on hea!
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Juuresviibiv Beria pomises midagi omaette. Ma sain aru ainult ühest sõnast: „Lurjus...“. Mõne päeva
pärast tuli avalikuks, et Filin arreteeriti...“
Šahhurin ei armastanud Beriat ning see on ka arusaadav – just tema ajal sai Šahhurin oma 10 aastat
vangistust. Lisaks kirjutas Šahhurin oma memuaarid sel ajal, kui ametlik ajalooline käibelolev „tõde“ oli
selline: kõik ülejäänud olid „valged ja karvased“, ainult Beria oli „verine lurjus“.
Kuid sellest hoolimata ei saa Šahhurini meenutustest välja lugeda, kelle kohta see sõna „lurjus“ käis – kas
ÕJ TUI ülema Filini või „ühe lennukikonstruktori“ kohta. Igal juhul peame meeles pidama, et sel ajal (3.
veebruarist 1941.a) oli endine NKVD jaotatud kaheks: NKGB (mis tegeles „riigireetmiste“ otsimisega) ja
NKVD (mida juhtis Beria) olid erinevad rahvakomissariaadid, seega polnud Beria „aviaatorite süüasja“
eest formaalselt vastutav (igal juhul mitte rohkem kui teised selle aja stalinlikud „satraabid“).
A.I.Filin arreteeriti 1941.a. mai lõpus. Täpne kuupäev on autorile teadmata. Rahvakomissaride Nõukogu
määrus ÕJ TUI kohta ilmus 27. mail, kaitse RK käskkiri ÕJ TUI ülema sõjatribunali alla andmisest tuli
välja 31. mail. Kuid Beria ettekandes 1942.a. jaanuarist on märgitud arreteerimise kuupäevaks 23. mai.
Vastavalt „J.V.Stalini poolt vastu võetud isikute žurnaalile“, oli Stalini kabinetis 21. mail Artem Mikojan,
22. mail – A.S.Jakovlev. Kuigi ka ilma selle 1990.a. avalikustatud žurnaalita on selge, et neid „hävitajate
konstruktoreid“, kes oleksid julgenud kindrali peale (kellele Stalin isiklikult puuvilju ja veini saadab)
kaevata, oli ainult kaks võimalikku - Mikojan ja Jakovlev.
24. mail 1941.a toimus üks Nõukogude Liidu ajaloo tähtsamaid sündmusi. Selle päeva õhtul (alates 18.50
kuni 21.20) toimus Stalini kabinetis relvajõudude kõrgemate juhatajate nõupidamine. Osalesid: Kaitse RK
Timošenko, Kindralstaabi ülem Žukov, Kindralstaabi operatiivosakonna ülem Vatutin, uus (peale Rõtšagovit) õhujõudude juhataja Žigarev, viie läänepoolse sõjaväeringkonna juhtkonnad täies koosseisus. On
tähelepanuväärne, et Peremehe „siseringis“ olevatest parteitegelastest, kes peaaegu igapäevaselt Stalini
kabinetis viibisid, lubati sellele nõupidamisele ainult Molotov. Peale sõjaväelaste lahkumist jäi kabinetti
veel üks inimene, keda Stalin ja Molotov kuulasid veel ligi tund aega. See oli laiemale publikule
vähetuntud (nii siis kui ka nüüd) Välisministeeriumi Balkani osakonna juhataja sm. Lavrištšev. Ja see ongi
tänapäevani kõik, mis on teada sellest nõupidamisest. Lisaks üks fraas Vassiljevski intervjuust: „Mõned
nädalad enne fašistliku Saksamaa kallaletungi algust, täpset kuupäeva ma kahjuks ei mäleta, anti kogu
operatiivplaanide dokumentatsioon Kindralstaabist üle väejuhatusele ja sõjaväeringkondade
juhtkonnale...“ Nõupidamise protokolli ega päevakorda pole senini avalikustatud, kuigi sellest on nüüdseks
möödas 64 aastat ja kõik Vene Föderatsiooni seaduse poolt kehtestatud salastustähtajad on ammu möödas...
Raske öelda, kas see on juhuslik kokkusattuvus, kuid peale 24. maid hakkasid arreteerimised toimuma
üksteise järel.
30. mail 1941.a arreteeriti E.G.Šaht, sünd. 1904.a, partei liige aastast 1926, lennuväe kindralmajor, Orjoli
sõjaväeringkonna (SRK) lennuväe juhataja asetäitja. Ernst Genrihhovitš, rahvuselt sakslane, sündis
Šveitsis. Tuli elama „kogu maailma proletariaadi“ kodumaale, 22 aastaselt astus bolševike parteisse. Õppis
hävituslenduriks, sõdis Hispaanias, isikliku mehisuse ja meisterlikkuse eest õhulahingutes anti talle Nõukogude Liidu Kangelase aunimetus.
Samal päeval, 30. mail 1941.a, arreteeriti Laskemoona RK I.P.Sergejev ja tema asetäitja A.K.Hodjakov.
31. mail 1941.a arreteeriti P.I.Pumpur, sünd. 1900.a., partei liige aastast 1919, lennuväe kindralleitnant,
Punaarmee ÕJ lahingulise ettevalmistuse osakonna ülem, seejärel Moskva SRK ÕJ juhataja. Hispaania sõja
ajal oli Pumpur nõukogude hävituslendurite grupi juht, esimeste seas, kellele anti Nõukogude Liidu
Kangelase aunimetus, autasustatud kahe Lenini ordeniga ja Punalipu ordeniga.
1. juunil 1941.a. arreteeriti komdiv N.N.Vassiltšenko, sünd. 1896.a., partei liige aastast 1918, Punaarmee
ÕJ kindral-inspektori asetäitja.
3. juunil 1941.a. võeti vastu tähtsad organisatsioonilised otsused. Probleem oli selles, et alates 1941.a
kevadest kuulus vastuluure organisatsiooniliselt Kaitse RK koosseisu (KRK 3.valitsus). See kutsus esile
teatuid raskusi ja viivitusi „süüasjade“ valmisvorpimisel. Seepärast võttis Poliitbüroo 3. juunil vastu
järgmise otsuse: „Rahuldada NKGB palve, et juurdlust Pumpuri süüasjas kuni kohtuni viidaks läbi NKGBs“. Samasugused otsused võeti hiljem vastu ka teiste arreteeritute suhtes, sellega loodi „tšekistidele“ kõik
intensiivseks tööks vajalikud tingimused.
4. juunil 1941.a arreteeriti P.P.Jussupov, sünd. 1894.a., parteitu, lennuväe kindralmajor, Punaarmee ÕJ
staabiülema asetäitja.
Samal päeval 4. juunil 1941.a. arreteeriti kaks Punaarmee ÕJ relvastuse teadusliku katsepolügooni
osakonnaülemat: S.G.Onisko, sünd. 1903.a, partei liige aastast 1923 ja V.J.Tsilov, sünd. 1896.a, partei liige
aastast 1918, I-järgu sõjaväeinsener.
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7. juunil 1941.a. arreteeriti G.M.Štern, sünd. 1900.a., partei liige aastast 1919, kindralpolkovnik, NSVL
Õhutõrje Valitsuse ülem. Štern ei olnud lendur, ta oli kaadrisõjaväelane, Hispaania sõja ajal vabariikliku
valitsuse peamine sõjanõunik. Seejärel Kaug-Ida rinde staabiülem, seejärel rinde juhataja. Nõukogude
Liidu Kangelane, autasustatud kahe Lenini ordeniga, kolme Punalipu ordeniga, Punatähe ordeniga.
Samal päeval 7. juunil 1941.a. arreteeriti Relvastuse RK B.L.Vannikov (tulevane nõukogude aatomiprojekti juht).
Samal päeval 7. juunil 1941.a. arreteeriti A.A.Levin, sünd. 1896.a., lennuväe kindralmajor, Leningradi
SRK ÕJ juhataja asetäitja.
8. juunil 1941.a. arreteeriti J.V.Smuškevitš, sünd. 1902.a., partei liige aastast 1918, lennuväe kindralleitnant, 1939-1941 oli Punaarmee ÕJ ülemjuhataja, seejärel Punaarmee ÕJ kindral-inspektor, Kindralstaabi ülema asetäitja lennuväe alal. Väljapaistev hävituslendur ja komandör, sõdis Hispaanias ja HalhinGolis, erakordse vapruse ja meisterlikkuse eest sai kahekordseks Nõukogude Liidu Kangelaseks (kokku oli
enne sõda NSVL-s ainult viis kahekordset kangelast).
9. juunil 1941.a arreteeriti A.D.Loktionov, sünd. 1893.a., vene armee staabikapten, partei liige aastast
1921, kindralpolkovnik. Kuni 1933.a. juhatas laskurdiviise ja 4.laskurkorpust. 1933-1937.a oli Loktionov
Valgevene ja Harkovi SRK juhataja asetäitja lennuväe alal., seejärel Kesk-Aasia SRK juhataja. 19381940.a. oli ta Punaarmee ÕJ ülemjuhataja, Kaitse RK asetäitja, VKP(b) KK liige, Peasõjanõukogu liige.
Viimane ametikoht enne aresti oli Balti SRK juhataja (kuni 1941.a veebruarini, seejärel „Kaitse RK käsutuses“). Autasustatud kahe Punalipu ordeniga ja Punatähe ordeniga.
17. juunil 1941.a arreteeriti K.M.Gussev, sünd. 1906.a., partei liige aastast 1930, lennuväe
kindralleitnant, Valgevene SRK ÕJ juhataja, seejärel Kaug-Ida rinde ÕJ juhataja.
19. juunil 1941.a arreteeriti P.A.Aleksejev, sünd. 1888.a., partei liige 1920.a, lennuväe kindralleitnant,
Punaarmee lennundusvarustuse Peavalitsuse ülem, seejärel Volga-äärse SRK ÕJ juhataja.
Pühapäeval 22. juunil algasid tuntud sündmused, kuid need ei peatanud ega aeglustanud mingil määral
arreteerimislainet. Peale selle hakkas surmatoov laine liginema riigi sõjaväejuhtkonna tippudele.
24. juunil 1941.a. arreteeriti Nõukogude Liidu Kangelane, armeekindral, Kaitse RK asetäitja (enne seda
Punaarmee Kindralstaabi ülem) K.A.Meretskov. Kõigest kolm päeva enne seda määrati ta Poliitbüroo otsusega Punaarmee Kõrgema Ülemjuhatuse esindajaks Põhjarindel. 22. juunil saabus ta Leningradi ning
juhatas kogu selle pika päeva sõjaväeringkonna (rinde) vägesid, kuna Põhjarinde juhataja asus põhjas –
Murmanskis. 23. juunil kutsuti Meretskov ootamatult Moskvasse ja arreteeriti (ühe versiooni kohaselt otse
Stalini kabineti ooteruumis).
Samal 24. juunil 1941.a. arreteeriti P.V.Rõtšagov, sünd. 1911.a., lennuväe kindralleitnant. Hävituslenduriks sai Rõtšagov 20-aastaselt. 1936.a. oktoobris saabus esimese nõukogude lendurite grupi
koosseisus Hispaaniasse. Rõtšagovi juhitud eskadrill tulistas 1937.a. veebruariks biplaanidel I-15 sõdides
alla 40 fašistide lennukit, neist 6 tulistas alla eskadrillikomandör isiklikult. 31. detsembril 1936.a omistatakse andekale komandörile ja vaprale lendurile Nõukogude Liidu Kangelase nimetus. Hispaaniast satub
Rõtšagov Hiinasse, kus ta juhatab juba kogu nõukogude lennugrupi võitlust jaapani agressorite vastu. 8.
märtsil 1938.a autasustati Punalipu ordeniga. 1938.a. aprillis määrati Kaug-Ida Eriarmee Primorje grupi
lennuväe juhatajaks. Eduka tegevuse eest lennuväe juhatamisel võitluses Hassani järve juures 1938.a
autasustati teise Punalipu ordeniga. Samal aastal võeti Rõtsagov VKP(b) KK otsusega parteisse, ilma
kandidaadistaažita. Soome sõja (Talvesõja. – Tõlkija märkus) ajal juhatas 9.armee lennuväge – neljas sõda
ja kolmas Punalipu orden. 1940.a. juunist Punaarmee ÕJ juhataja asetäitja, 1940.a. augustist Punaarmee
Õhujõudude ülemjuhataja.
26. juunil 1941.a. jätkus Laskemoona RK juhatuse hävitamine. Arreteeriti D.A.Irlin – RK plaaniosakonna ülem ja G.A.Tolstov – Laskemoona RK varustusvalitsuse ülem.
Samal päeval 26. juunil 1941.a. arreteeriti A.P.Ionov, sünd. 1894.a., partei liige aastast 1938, lennuväe
kindralmajor, Looderinde (Balti SRK) ÕJ juhataja.
27. juunil 1941.a. arreteeriti P.S.Volodin, sünd. 1900.a., lennuväe kindralmajor. Esimest korda arreteeriti
Volodin 1938.a (ta oli sel ajal 1.Punalipulise Armee ÕJ staabiülem), vabastati Beria „soojalaine“ ajal
1939.a. 11. aprillist 1941 kuni arreteerimispäevani oli ta Punaarmee ÕJ staabiülem.
Samal päeval 27. juunil 1941.a. arreteeriti I.I.Proskurov, sünd. 1907.a., partei liige aastast 1927,
lennuväe kindralleitnant. Kindral Proskurovi teenistusnimekiri oli ebatavaline isegi tolle uskumatu aja
jaoks. 1931.a. kutsuti Proskurov Harkovi Elektrifitseerimise Instituudi viimaselt kursuselt Punaarmeesse,
kus ta lõpetas 7. lennukooli ja sai raskepommitaja komandöriks. Edasi teenib Proskurov lendurinstruktorina eliitses Žukovski-nimelises Lennuakadeemias, oli pommituseskadrilli komandör. Saabus
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esimeste seas Hispaaniasse, kus sõdis frankistide vastu lennukiga SB. 1937.a omistati talle Nõukogude
Liidu Kangelase nimetus. Peale Hispaaniat Kaug-Ida rinde eriotstarbega lennuarmee juhataja. Autasustati
Lenini ordeniga, kahe Punalipu ordeniga. 14. aprillil 1939.a. sai sõjaväelendurist ja lennuväekomandörist
äkki Luurevalitsuse ülem ja (ametikoha järgi) Kaitse RK asetäitja. 27. juunil 1940.a (täpselt aasta enne
aresti) naaseb Proskurov lennuväkke, asub Kaug-Ida rinde ÕJ juhataja ametikohale. Hiljem ÕJ
ülemjuhataja asetäitja kauglennuväe alal. Arreteerimise ajal oli 7.armee ÕJ juhataja.
Samal päeval 27. juunil 1941.a. arreteeriti E.S.Ptuhhin, sünd. 1902.a., partei liige aastast 1918, lennuväe
kindralleitnant, Edelarinde ÕJ juhataja. Sõjalennukooli lõpetas 1929.a, hävituslendur, hävitajate
aviabrigaadi ülem. Hispaanias oli vabariiklaste ÕJ nõunik, pärast naasmist Nõukogude Liitu määratakse
Leningradi SRK ÕJ juhatajaks. Soome sõja ajal Looderinde ÕJ juhataja. Nõukogude Liidu Kangelane,
autasustatud kahe Lenini ordeniga, Punalipu ordeniga, Punatähe ordeniga. 1941.a. jaanuaris määratakse
Ptuhhin Punaarmee Õhutõrje Peavalitsuse ülemaks, seejärel Kiievi EriSRK ÕJ juhatajaks.
28. juunil 1941.a. arreteeriti F.K.Arženuhhin, sünd. 1902.a., partei liige aastast 1922, lennuväe kindralleitnant. 1927.aastal lõpetas Borissoglebski sõjaväelendurite kooli, 1931.a. Sõja-Õhujõudude Akadeemia
täienduskursused juhtivale koosseisule. Lennueskadrilli komandör, ÕJ lennuteenistuse inspektsiooni
vaneminspektor, 4.pommituslennukorpuse staabiülem. Sõjaväeatašee asetäitja Hispaanias, 1938-1940.a
Punaarmee ÕJ staabiülem, seejärel ÕJ Sõjaväeakadeemia ülem. Autasustatud Lenini ordeniga ja Punalipu
ordeniga.
8. juulil 1941.a. arreteeriti A.I.Tajurski, sünd. 1900.a., partei liige aastast 1926, lennuväe kindralmajor.
Läänerinde ÕJ juhataja asetäitja, pärast juhataja surma asus täitma tema kohustusi.
12. juulil 1941.a. arreteeriti N.A.Laskin, sünd. 1894.a., parteitu, lennuväe kindralmajor, Edelarinde ÕJ
staabiülem.
4. juulist kuni 10. juulini 1941.a arreteeriti suur grupp kindraleid Lääne- ja Looderinde koosseisust:
Läänerinde juhataja Pavlov, staabiülem Klimovskihh, sideülem Grigorjev, suurtükiväe ülem Klitš, 4.armee
juhataja Korobkov, 14.mehkorpuse komandör Oborin, Looderinde staabiülem Klenov, 9.SLD
(segalennuväediviis) juhataja, Hispaania sõjast osavõtnu Nõukogude Liidu Kangelane S.A.Tšernõhh.
Traditsiooniliselt seostatakse seda arestilainet Stalini reaktsioonina Läänerinde katastroofilisele
purustamisele. Tänu viimase 10-15 aasta jooksul avaldatud dokumentidele võib selle versiooni rahumeeli
kõrvale jätta. Sest miks ei järgnenud samasugust arreteerimislainet sama hävitavale Looderinde
purustamisele või veidi hiljem juhtunud (aga seda häbistavamale) võimsaimal Edelarindel juhtunule?
Armeekindral D.G.Pavlovi arest oli ennekõike seotud just „sõjaväevandenõuga“, mitte aga Läänerinde
purustamisega. 30. juunil 1941.a võeti Pavlov oma ametikohalt maha, kutsuti Moskvasse, „tänitati“ tema
kallal nagu vaja ja saadeti siis tagasi sõdima sinnasamasse Läänerindele (ja ikka samas armeekindrali
auastmes). On andmeid, et Pavlov määrati rindejuhataja asetäitjaks tankivägede alal. Polnudki nii suur
kaotus ametikohas – kui arvestada fakti, et tema otseseks ülemuseks (rindejuhatajaks) sai Kaitse RK
Timošenko ise. Arreteeriti aga Pavlov 4. juulil 1941.a, otse maanteel, Dovski linna lähedal (30-40 km
rindejoonest eemal, mis sel ajal oli Rogatšovi juures). Ülekuulamise protokollidest selgub täiesti
ühemõtteliselt, et „tšekiste“ huvitasid palju rohkem Pavlovi „vandenõulaslikud sidemed Uborevitši ja
Meretskoviga“ kui Läänerinde purustamise põhjuste väljaselgitamine. Kohtus loobus Pavlov temalt
väljapekstud ülestunnistustest ja ta mõisteti mahalaskmisele „tegevusetuse ja vägede juhtimise
käestlaskmise“ pärast. Kuid püüti ju „kokku keerata“ hoopis teistsugust süüasja (lähtudes uurijate
küsimustest ja püüdlustest) – Punaarmee kõrgema juhatuse vandenõud!
Mitte midagi pole ühist ka juurdlusel lennuväe purustamise põhjuste ning selle süüdlaste otsingul ja
„süüdistuskokkuvõttel“, mis esitati arreteeritud lennundusjuhtidele (Ionov, Ptuhhin, Tajurski, Laskin). Ka
nemad (täpselt nagu ka ENNE 22. juunit arreteeritud lennuväekindralid) „paljastati“ 37-38. aastatel
arreteeritud ja mahalastud Belovi, Uritski, Bergholzi, Uborevitši jt „tunnistustega“. Neile pandi süüks
„osavõtt paremtrotskistlikust vandenõust“, spionaaž Prantsusmaa (mis oli sel momendil peaaegu hävitatud)
kasuks, „kahjurlus lennuväljade ehitamisel“. Neid olevat värvatud spioonideks 1938. aastal, aga mõnda
(nagu Ptuhhin) juba 1935. aastal...
Muide, Kiievi EriSRK ÕJ juhataja Ptuhhini saatus oli selge juba enne saksa sissetungi algust.
Lennuväemarssal A.A.Novikov (sellal Leningradi SRK ÕJ juhataja) kirjutab oma memuaarides:
„...20. juunil kutsuti mind ootamatult Kaitse RK Timošenko korraldusel Moskvasse. Laupäeval ma
jõudsin Leningradi ja helistasin kohe rahvakomissariaati. Kindral Zlobin, kes töötas RK juures
eriülesannete asetäitjana, teatas mulle, et mind viiakse üle Kiievisse. Loomulikult mõtlesin ma kohe kindral
E.S.Ptuhhinile ja huvitusin, kuhu ta üle viiakse. Mu küsimus jäi vastuseta. Zlobin mõmises midagi ja vastas
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pärast mõningat pausi, et Ptuhhini küsimus pole veel otsustatud, aga minul tuleb olla marssali juures 23.
juunil kell 9 hommikul. Siis pani ta toru ära...“
Palju segast on ka Läänerinde ÕJ juhataja kindralmajor I.I.Kopetsi enesetapu asjaoludes. Ta laskis ennast
maha oma teenistuskabinetis 22. juunil 1941.a. Üldlevinud enesetapuversiooni (et ta tegi enesetapu
lennuväe suurte kaotuste pärast 22. juuni hommikul. – Tõlkija märkus) ei sobi hukkunu isiklikud
omadused. Nõukogude Liidu Kangelane, Lenini ordeni ja Punalipu ordeni kavaler, kahest sõjast (Hispaania
ja Soome) osavõtnud 34-aastane kindral Ivan Kopets ei olnud „endine“ hävituslendur. Kuni viimase
päevani jäi ta lendavaks lenduriks. Marssal Skripko kirjutab oma memuaarides isegi mõningase
pahameelega, et Lääne SRK lennuväe juhataja veetis suurema osa oma ajast lennuväljadel, kuhu ta ei
sõitnud mitte „ZIS“-ga, vaid lendas hävitajaga I-16. Ja ka Kangelase aunimetust ei saanud I.I.Kopets mitte
järjekordseks juubeliks, vaid teenis selle välja isikliku vahvusega Madriidi taevas.
Sellise biograafia ja iseloomuga inimese jaoks oleks olnud palju loomulikum lõpetada oma elu (kui tal
tõesti oleks selline soov olnud) õhus, lahingulennuki kabiinis, lahingus, võttes endaga kaasa ka mõned
vaenlased. Hävituslennuk oli tema isiklikus käsutuses olemas. Kõik astuks omale kohale, kui oletada, et
enesetapu põhjuseks polnud sugugi mitte lahingutegevuse ebaõnnestunud algus (seda ei teadnud esimese
sõjapäeva keskpäeval veel keegi!). Tõenäoliselt arenesid sündmused nii, et 22. juunil 1941 tuldi lennuväe
juhatajale järele. Tulid inimesed „puhaste käte ja kuumade südametega“, „rahva sõbrad“ – tšekistid. Vaat
sellisel juhul oleks ainukeseks võimaluseks pääseda piinamistest ja ebaõiglasest kohtust püstolikuul
meelekohta.
See versioon ei tundugi nii erandlik, kui lugeda tähelepanelikult G.Zahharovi (sel ajal 43.hävituslennuväediviisi juhataja) mälestusi:
„...Juba ammu oli valge, kui mulle helistati ringkonna lennuväe staabist. See oli umbes viie ja kuue vahel
hommikul. Helistas SRK ÕJ juhataja:
- Meid pommitatakse. Tšernõhhi ja Ganitševiga (9. ja 11. segalennuväediviisi ülemad) pole sidet.
Kopets rääkis rahuliku häälega ning mulle tundus isegi, et liiga aeglaselt. Ma vaikisin.
- Kata kahe polguga Minskit. Ühega Baranovitši. Veel ühega Puhhovitši.
See oli käsk. Ma vastasin nagu ette nähtud, kui käsk on selge ja arusaadav. Küsimusi ei esitanud. Kopets
vaikis, kuigi mulle tundus, et ta pidi veel midagi ütlema. Kuid ta ütles veel vaid ühe sõna:
- Tegutse!
...Ma suundusin viivitamatult ringkonna lennuväe staapi. Koridoris kohtasin staabiülemat polkovnik
S.A.Hudjakovi... Ma kandsin talle ette, mis oli tehtud päeva jooksul sellest hetkest, mil ma telefoni teel sain
kätte juhataja käsu. Ja küsisin omakorda üldise olukorra kohta.
Olukord oli ebaselge. Lennuväe staabil polnud sidet diviisidega (autori rõhuasetus), mis asusid piiri
lähedal. Vaatamata puudulikule informatsioonile võis oletada, et piiriäärsed polgud on alles ja võitlevad
vaenlasega, kuid sidet nendega polnud ning mis peamine – oli võimatu koguda kõik kokku ja seada sisse
korraliku juhtimist... 22. juuni õhtul arvasime me Hudjakoviga, et sakslased õnnestub peatada. Et igal
juhul kaugemale Minski kindlustatud rajoonist nad ei tungi...
...Rääkinud Hudjakoviga, tahtsin ma minna juhataja juurde. Enne minekut küsisin igaks juhuks Hudjakovilt, kas juhataja on oma toas. Hudjakov justkui noogutas, kuid miski paistis mulle tema vaikiva vastuse
juures imelikuna. Ma liikusin otsustavalt koridori poole.
- Oota, - peatas mind Hudjakov. Ma pöördusin ringi.
- Ivan Kopets lasi end maha...“
Tšekistide poolt kahe kuuga tehtud töö maht vapustab. Arreteeriti:
- Kaitse RK asetäitja Meretskov
- Relvastuse RK Vannikov
- Laskemoona RK Sergejev
- kolm endist ÕJ ülemjuhatajat: Loktionov, Smuškevitš, Rõtšagov
- NSVL Õhutõrje Peavalitsuse ülem Štern
- ÕJ ülemjuhataja asetäitja kauglennuväe alal Proskurov
- Punaarmee ÕJ staabiülem Volodin
- ÕJ staabiülema asetäitja Jussupov
- Kaug-Ida rinde ÕJ juhataja Gussev
- Leningradi SRK ÕJ juhataja asetäitja Levin
- Looderinde staabiülem Klenov
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Looderinde ÕJ juhataja Ionov
Läänerinde juhataja Pavlov
Läänerinde staabiülem Klimovskihh
Läänerinde ÕJ juhataja Tajurski
Edelarinde ÕJ juhataja Ptuhhin
Edelarinde ÕJ staabiülem Laskin
Moskva SRK ÕJ juhataja Pumpur
Orjoli SRK ÕJ juhataja asetäitja Šaht
Volga-äärse SRK ÜJ juhataja asetäitja Aleksejev
ÕJ Sõjaväeakadeemia ülem Arženuhhin
ÕJ TUI juhataja Filin
ÕJ relvastuse teadusliku katsepolügooni juhataja Ševtšenko

Nimekiri pole muidugi kaugeltki täielik. Seal pole isegi kõiki neid, keda me eespool nimepidi mainisime.
Aga oli ju veel kümneid teisi komandöre, insenere, juhtivtöötajaid, kes arreteeriti ja tapeti „aviaatorite
süüasja“ raames. Üheaegselt „keerati kokku“ suurt „nõukogudevastast vandenõud“ Punaarmee Suurtükiväe
Peavalitsuses (arreteeriti ja lasti maha juhataja asetäitja kindralmajor G.H.Savtšenko, tema asetäitjad,
suurtükisüsteemide konstruktorid).
Keegi ei tea miks, kuid Stalin andis armu kahele süüdimõistetule: Vannikovile ja Meretskovile.
20. juulil toodi Vannikov otse kongist töökohale tagasi. Riikliku Kaitsekomitee (RKK) esimees Stalin
kirjutas isiklikult sellise paberi:
„RKK tunnistab, et sm. Vannikov Boriss Lvovitš oli ajutiselt arreteeritud NKVD organite poolt
arusaamatuse tõttu, et sm. Vannikov loetakse nüüdseks hetkeks täielikult rehabiliteerituks. Sm. Vannikov
määratakse Relvastuse RK asetäitjaks ja peab RKK korraldusel viivitamatult asuma oma kohustusi
täitma.“
Veidi hiljem määratakse Vannikov Relvastuse rahvakomissariks. Ta teenis tõe ja õigusega ning kui
saabus aeg luua sm. Stalinile enneolematu purustusjõuga „spetslahingumoon“, siis tehti see ülesandeks just
Vannikovile. Too sai ülesandega hakkama, tootes lõpuks „spetslahingumoona“ võimsusega 50 megatonni
ja sai kolmekordseks Sotsialistliku Töö Kangelaseks.
Meretskov vabastati 1941.a. septembri alguses ja määrati kohe Peakorteri esindajaks Looderindele ja
Karjala rindele, seejärel – 7.armee juhatajaks.
Pärast piinamisi NKVD keldrites oli Meretskovi tervis hukas (räägitakse, et hoolitsev Stalin lubas tal
istudes ette kanda) ja ka suure väejuhi loorbereid ta ei saavutanud...
Kõik ülejäänud, kes piinamised üle elasid, lasti maha. Maha lasti neid neljal kuupäeval. 22. juulil 1941
(täpselt kuu aega pärast sõja algust) lasti maha Pavlov ja tema teenistuskaaslased. 16. oktoobril 1941.a lasti
maha ülejäänud armee kindralid, koos nendega ka Tšernõhh. 28. oktoobril 1941.a. (juba ilma mingi
kohtuotsuseta, pärast NKVD organite põgenemist Moskvast Kuibõševi) lasti Kuibõševi äärelinnas maha
Loktionov, Štern, Arženuhhin, Rõtšagov, Smuškevitš, Proskurov, Savtšenko, Volodin.
Kõige suurema arreteeritute grupi saatus otsustati 29. jaanuaril 1942.a. Stalin kirjutas NKVD juhi Beria
ettekande äärele: „Maha lasta kõik nimekirjas olevad“. 13. veebruaril vormistas NKVD Erinõupidamine
surmaotsused. Noored 30-40-aastased kindralid, kes olid astunud bolševike parteisse 18-20 aastaselt, lasti
maha 23. veebruaril 1942.a. - Punaarmee aastapäeval.
On möödunud palju-palju aastaid. Kuibõševis on NKVD mahalaskmiskohta tehtud park. Gagarini
nimeline lastepark. „Perestroika“ ajal asetati tulevase mälestusmärgi kohale mälestuskivi. Peeti kõnesid,
kutsuti kohale hukkunute sugulasi.
Nüüdseks on kivi poolenisti rohtu kasvanud. Tõsi, rohi kasvab seal hea, kõrge ja ilus.
Põllulilledega.
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Peatükk 20

Piirjoonel
Kala hakkab mädanema peast. Stalin ja tema ligikondsed tegid tohutuid jõupingutusi, et luua nõukogude
inimeste peades ja hingedes maksimaalset segadust. Kuid nõukogude ajalooteadus eelistas võimude
tegevusest tagasihoidlikult vaikida, aga aastatepikkuse rahva hävitamise poliitilis–moraalseid tagajärgi
kirjeldasid meie ajaloolased millegipärast sõnadega “nõukogude rahva monoliitne ühtsus...enneolematu
patriootilise tõusu tingimustes...kogu nõukogude rahvas nagu üks mees...”. Samal ajal saavutas stalinlik
režiim tooraine, tööjõu ja intellektuaalsete resursside äärmise kontsentratsiooni, mille tulemusena tootis
NSVL vahetult enne sõda ja ka sõja ajal tohutus koguses igat sorti ja liiki relvi.
Näib, et just sellistest saavutustest olekski pidanud kõikidel nurkadel pasundama parteilised ajaloolasedpropagandistid, kuid kõik oli täpselt vastupidi. Mõelnud välja legendi illusoorsest “nõukogude rahva
monoliitsest ühtsusest”, eitasid nad põikpäiselt sm. Stalini saavutusi relvastuselt ja arvukuselt maailma
suurima armee loomisel. Sellise kroonilise “kõõrdsilmsuse” põhjused on arusaadavad – neil oli ju vaja
kuidagi seletada selle armee katastroofilist purustamist sõja algul...
Selle tulemusena elavad isegi praegu (raamat on kirjutatud 2005. aasta lõpul) endise nõukogude inimesed
“mitmekordse arvulise ülekaalu” müütide vangis, aga spetsialistidele ammu teada olevate reaalsete arvude
trükkimine võetakse vastu või isegi reklaamitakse väljaandjate poolt kui “sensatsiooniline ja skandaalne”.
Mingit sensatsiooni ei ole ka selles peatükis. Me lihtsalt pakume lugejatele väikest ülevaadet nendest
faktidest ja dokumentidest, millelt on salastatus maha võetud ning nad on antud avalikku käsitlusse
vähemalt kümme aastat tagasi.
Sõda areneb ajas ja ruumis. See nii triviaalne ja igav asjaolu avab kolossaalsed võimalused autuks faktide
võltsimiseks.
Mis on “lennuväe arvukus”? Mis tähendab “lahingulennukite arv”? Arvukus millisel päeval? Või millise
perioodi vältel? Arvukus kus: kogu maal? Või kogu õhujõududes? Või selles grupeeringus, mis paiknes
konkreetses lahingutegevuse teatris? Aga mis on “lahingulennuk”? Kas see on hävitajad ja pommitajad
riviväeosades? Või kõik (kaasa arvatud lennukoolid ja katsepolügoonid) hävitajad ja pommitajad? Või kõik
lennukid, mis nimekirja järgi õhujõudude bilanssi kuuluvad? Aga võib-olla kõik lennuvahendid, millele on
eraldusmärgid - punased viisnurgad või mustad ristid - tiibadele maalitud?
Niisiis algavad kõik vastaste jõudude võrdlused esmajoones terminoloogia ja arvutusmetoodika selgest
määratlusest. Me hakkame lähtuma sellest, et lennukid ei lenda taeva all parvedena ning õhujõud
koosnevad mitte lennukitest, vaid väeosadest ja –koondistest. Nimelt lennuväeosade arv konkreetses
sõjategevusteatris (STT) määrabki selle, mida me nimetame lennuväe arvukuseks. “Kulumaterjalide” e.
lennukite arv peab samuti toodud olema, aga vaid täiendava informatsioonina. Seletame kohe altvedamist
kahtlustavale lugejale, et selline metoodika viib mitte nõukogude lennuväe suurendamisele, vaid tuntavale
vähendamisele. Asi on selles, et sõja eelõhtul oli paljudes nõukogude HLP-des lennukeid kaks korda
rohkem kui lendureid.
Arvestused muudab keerulisemaks veel seegi, et Luftwaffe ja nõukogude õhujõudude väeosad ja
koondised omasid erinevat struktuuri ja arvukust. (tulevaste ajaloolaste mugavuse peale komandörid ilmselt
ei mõelnud)
Nõukogude lennuväe peamiseks taktikaliseks üksuseks oli lennuväepolk. Enne sõda jõus oleva
lennuväepolgu koosseisu nimekirja järgi koosnes polk viiest eskadrillist. Kaheteistkümne ekipaažiga
igaühes ning komandolülist, kokku 62–64 ekipaaži. Nõukogude õhujõududes formeeriti hävituslennuväe(HLP), pommilennuväe- (PLP), ründelennuväe- (RLP) ning luurelennuväepolgud (LLP). Mõnikord
kajastus PLP nimetuses ka nende funktsionaalsus, näiteks: kaugpommituslennuväe polk (KaPLP),
kiirpommitus lennuväepolk (KiPLP), lähipommituslennuväe polk (LPLP). Kolm kuni viis polku
moodustasid lennuväediviisi. Hävituslennuväe diviis (HLD), pommituslennuväe diviis (PLD), segalennuväe diviis (SLD). Ründelennuväe polgud kuulusid SLD alla. LLP-d reeglina lennuväe diviiside
koosseisu ei kuulunud, vaid allusid otse rinnete juhatustele (1-2 LLP rinde või ringkonna lennuväe
koosseisus).
Luftwaffe põhiliseks taktikaliseks ühikuks oli lennugrupp. Luftwaffe lennugrupi koosseisus oli ainult
kolm eskadrilli - “staffelit”, igas 12 ekipaaži ning staabilüli, kokku nelikümmend ekipaaži. Seega võrdus
eskadrillide arvu poolest kolm nõukogude lennuväe polku viie Luftwaffe lennugrupiga. Koondist, mis
võrdus lennuväediviisiga, nimetati eskaadriks. Reeglina kuulus eskaadri koosseisu kolm gruppi.
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Kirjanduses on kasutusel järgmised nimetused: JG (hävituslennuvägi), KG (pommituslennuvägi), StG
(ründelennuvägi). Väeosad, mis olid varustatud mitmeotstarbeliste kahemootoriliste hävitus-pommitajate
Me-110–tega, tähistati ZG (purustajad) või SKG (kiirpommitajad). Kui nõukogude lennuväes omas iga
polk oma konkreetset numbrit (näiteks 123-s HLP, 40-s PLD), siis Luftwaffes tähistati iga gruppi kui oma
eskaadri koostisosa. Näiteks II/KG-53 – 53. pommitajate eskaadri teine lennugrupp.
4–6 Luftwaffe eskaadrit moodustasid lennuväekorpuse. Kõrgemaks struktuuriüksuseks Luftwaffes oli
õhulaevastik, mis koosnes kahest lennuväekorpusest. Enne sõja algust eksisteeris lennuväekorpus
nõukogude õhujõududes vaid kaugpommituslennuväes (kaks pommitajate diviisi igas viies kauglennuväe
korpuses). Kolm päeva enne sõjategevuse algust (19. juunil 1941) võeti vastu otsus kolme õhukaitse
hävituslennuväe korpuse paigaldamiseks (6 –s Moskvas, 7 -s Leningradis ja 8 -s Bakuus), kusjuures diviise
nendes korpustes polnud ning korpuse koosseisu kuuluvad HLP-d allusid vahetult korpuse ja õhukaitse
tsoonide juhtkonnale.
Tasub samuti märkida, et hitlerliku Saksamaa õhujõud moodustasid ühtse tsentraliseeritud süsteemi,
kusjuures Luftwaffe süsteemi kuulusid mitte ainult lennuväe üksused, vaid ka maapealne territoriaalne
õhukaitse (õhutõrjesuurtükid, prožektorväeosad jne). Nõukogude Liidus eksisteeris aga mitu erinevat
lennuväge: rindelennuvägi, mis koosnes väeosadest ja –koondistest, mis asusid üldarmeede ja rinnete
juhtkonna vahetus alluvuses, kaugpommituslennuvägi, mis allus vahetult TTPA Ülemjuhatusele ning
absoluutselt iseseisev merelennuvägi. Samuti oli alustatud õhukaitse lennuväe formeerimisega.
Edaspidises on lahingulennuväe all käsitletud vaid hävituslennuväe, pommituslennuväe ja ründelennuväe
üksused (HLP, PLP ja RLP nõukogude poolelt ning JG, KG, StG, ZG ja SKG Luftwaffes). Vastavalt kogu
luure-, side-, transpordi- ja sanitaarlennundus on arvestusest väljas. Selline metoodika viib – ja täiesti
õigustatult ja õiglaselt – vastaste arvukuse vähendamisele võrreldes sellega, millist traditsionaalselt
armastas kasutada nõukogude ajalooteadus: parteilised “ajaloolased” kuhjasid lõdva randmega, kergelt ja
sundimatult, ühte hunnikusse 12-tonnised “Junkersid”, kerged ühemootorilised lennukid ja abilennuväe
lennukikesed (teha sedasama nõukogude lennuväega nad millegipärast aga unustasid). See trikk oli eriti
efektiivne Saksamaa liitlaste Tšehhoslovakkia, Ungari, Rumeenia kõhetute õhujõudude ülespuhumiseks.
Veel üks probleem, mis kerkib üles nõukogude lennuväe analüüsimisel, on seotud suure koguse uute,
alles formeeritavate üksustega. Kui Luftwaffe koosseis oli pikkade aastate jooksul sarnane (näiteks ei
loodud ajavahemikus 1940. aasta juuli kuni 1942. aasta jaanuar ühtki uut päevaste hävitajate gruppi), siis
nõukogude õhujõud kasvasid pidevalt ja hoogsalt. Aasta enne sõda 1. juunil 1940. aastal oli NSVL
õhujõududes 188 polku. 23. oktoobril s.a. kandis kaitse rahvakomissar Timošenko Stalinile ette lennuväe
edasise tugevdamise programmi ning juba 5. novembril kinnitas selle Poliitbüroo. Esimeseks jaanuariks
1941 tuli õhujõudude arvuline koosseis viia 239 polguni, (neist 96 HLP) kokku 14108 lahingulennukit.
Esimesel jaanuaril aasta alles algas, terve 1941. aasta jooksul planeeriti täiendavalt formeerida veel 104
polku (neist 53 HLP ja 22 polku kaugsaatehävitajatega kaugpommituslennuväe koosseisus), et aasta lõpuks
viia lahingulennukite arvukus kuni 22171 masinani. Üldse oli õhujõudude lennukite pargis 32432 lennukit.
Vaene Churchill. Esimesel septembril kirjutas ta RAF-i staabiülemale: ”Ma olin vaimustatud, lugedes
viimasest teatisest, et Metropoli õhujõud koosnevad faktiliselt sajast hävitajate eskadrillist...” Sm. Stalini
arusaamade järgi piisas sellest vaid mingi 20 HLP formeerimiseks...
Millisesse etappi oli selle grandioosse plaani realiseerimine jõudnud 1941. aasta 22. juuniks? Täpset
vastust pole ilmselt kellelgi. 13. juunil 1941 Vatutini (TTPA Kindralstaabi operatiivjuhtimise ülem) poolt
alla kirjutatud “Teatis NSVL relvajõudude hargnemisest sõja korral läänesuunal” teatab “kokku 218
lahinguvõimelisest lennuväepolgust, neist HLP - 97 tk, PLP - 110 tk, RLP - 11 tk.” Aga juba järgmises
lõigus, kus näidatakse nende jõudude paiknemine rinnete kaupa (just seda sõna – rinnete - on kasutatud 13.
juuni tekstis), saame summeerides 225 lennuväepolku. Tuntud ning tõepoolest sensatsioonilised ja
skandaalsed “Kaalutlused strateegilise hargnemise osas” 41. aasta maist nimetavad sama arvu - 218
“tänasel päeval olemasolevat lahinguvõimelist” lennuväepolku, kuid teatavad ka 115 lennuväepolgust,
mille “täielik lahinguvalmidus peaks saavutatama 1942. aasta esimeseks jaanuariks”. Monograafia “1941.
aasta – õppetunnid ja järeldused” autorid kinnitavad, et 1. juuniks 1941 oli rivis juba 266 lennuväepolku.
Igal juhul ei oleks relvastusega formeeritavatel üksustel probleeme tekkida tohtinud, sest polgu täieliku
ettenähtud koosseisu juures oleks 333 polgu vajadus olnud “vaid” 21000 lennukit, aga 22. juuniks 1941 oli
olemas juba 20000 lahingulennukit (nendest 11500 hävitajat) ning tehased jätkasid visa igapäevast tööd
kolmes vahetuses. Väärib märkimist, et kaks viimast numbrit on võetud kõige konservatiivsemast (selle
sõna heas mõttes) allikast, statistilisest kogumikust “Märge salastatusele on maha võetud” (“Grif
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sekretnosti snjat”), mis trükiti 1993. aastal Vene Föderatsiooni Kindralstaabi ajalooteadusliku teenistuse
poolt.
Läheme nüüd edasi sõjategevuse teatri (STT) määratlemisega. Tuginedes nõukogude-saksa sõja
esimestele päevadele, võime määrata STT–ks nelja lääne sõjaväeringkonna territooriumi (Balti-, Lääne-,
Kiievi- ja Odessa sõjaväeringkonna) või kui rääkida harjumuspärastes geograafilistes terminites - Eesti,
Läti, Leedu, Valgevene, Paremkalda-Ukraina, Moldaavia ning Krimmi territooriumi. Edasi, 25. kuni 29.
juunini, lisandusid veel Soome, Karjala ja Murmanski oblasti territoorium. Nende STT taevas tegutsesid
faktiliselt:
- Saksamaa poolelt 1., 2., 4. ja ka mõned Norras baseeruvad 5. õhulaevastiku üksused, lisaks veel
Rumeenia, Soome ja Ungari õhujõud.
- Nõukogude poolelt viie sõjaväeringkonna õhujõud (Leningradi-, Balti eri-, Lääne eri-, Kiievi eri- ning
Odessa sõjaväeringkond), Balti-, Musta- ja Põhjamere laevastiku õhujõud, kauglennuväe üksused (Esimene
KPLK Novgorodi rajoonis, kolmas KPLK Smolenski rajoonis, teine KPLK Kurski rajoonis, neljas KPLK
Zaporožje rajoonis ning kaheksateistkümnes üksik KPLD Kiievi rajoonis).
Nõukogude lennuväe kooseis on toodud allpool olevas tabelis. Et edasine võrdlus vastase lennuväegrupeeringutega oleks adekvaatne, jaotatakse kogu grupeering “põhja” (Baltikum ja Karjala), “kesk”
(Valgevene) ja “lõuna” (Ukraina, Moldaavia ja Krimm) osadeks, vastavalt sissetungijate armeegruppidele
“Nord”, “Mitte” ja “Süd”

Hävitajad
Polgud

Meeskondi

Pommitajad
Polgud

Meeskondi

Len. SRK õhujõud

9

512

7

520

Balti ESRK õhujõud

8

384

7

379

1-ne KPLK

17

896

4

189
1088
526

KOKKU:
Lääne ESRK õhujõud

13

676

18
11

3-s KPLK

13

678

5

248

KOKKU:
Kiievi EriSRK

16

958

16
11

774
617

6

392

4

181

22

1350

10

491

25

1289

Odessa SRK
2-ne, 4-s
KPLD
KOKKU:
KOKKU:

KPLK,

18

52

2924

59, neist 19 3151, neist
KPL
928 KPL

Niisiis, nõukogude õhujõudude grupeering (ilma merelennuväeta!) koosnes 111-st lennuväepolgust ja
6075-st ekipaažist. Ning see on minimaalseim hinnang kõigist võimalikest. Praktiliselt kõik, kaasa arvatud
ka kõige “soliidsemad” uurimused, toovad suuremaid numbreid. Näiteks kindralstaabi ajaloolased,
monograafia “1941. aasta - õppetunnid ja järeldused” autorid, annavad teada, et “...nõukogude õhujõudude
koosseisus läänepiiril oli 130 lennuväepolku.” Nende hinnangul oli piiriäärsetes sõjaväeringkondades
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“olemas 5935 lahinguvalmis ekipaaži”. Meie tabeli järgi oli lahinguvalmis ekipaaže ilma kaugpommituslennuväeta 5147, see tähendab kaheksasada vähem.
V.I.Aleksejenko, vaatamata kogu oma sallimatusele “demokraatide” vastu (seda sõna kasutatakse tema
töödes sõimusõnana), luges viie sõjaväeringkonna koosseisus kokku ilma KPL-ta 7555 ekipaaži, sealhulgas
3906 hävituslennuväes. A.G.Horkov, juba 1991. aastal nõukogude ajal “Vojenizdati” poolt välja antud
monograafia “Piiriäärsete sõjaväeringkondade tragöödia ja kangelastegu” autor, luges 225-l leheküljel
kokku 133 lennuväepolku. Isegi 1986. aastal samuti “Vojenizdati” poolt välja antud V.S.Šumihhini
monograafias oli antud viie lääneringkonna õhujõudude arvukuseks 119 polku. Arvestades minimaalselt 19
KPLP-ga, saame summaks 138 polku.
Kuhu kadusid 20–25 polku? Esiteks, viis nõukogude RLP 273 ekipaažiga, mis olid sõja algul relvastatud
hävitajate I-15bis ja I-153, pole autori poolt lülitatud lahinguvalmis väeosade nimistusse. Samuti nagu ka
“Illidega” varustatud RLP-d, isegi kui nad ilmusid rindele kasvõi paar päeva peale 22. juunit. Näiteks
hävitati 29. juunil selleks ajaks juba hõivatud Bobruiski lennuväljal neljanda RLP lennukite poolt maapinnal üle kolmekümne hävitaja Me-109. Vähemalt on selline number üles tähendatud Läänerinde juhataja
käskkirjas 10. juulist, kuid tabelis seda RLP ei ole.
Teiseks toimus alles formeeritavate lennuväe polkude väga range selektsioon. Selgitame seda ühe
konkreetse näitega. Kolmanda KPLK koosseisus võitles Valgevene taevas 207.KPLP. Polk eksisteeris,
selles pole vähimatki kahtlust. Selle polgu lendurite kangelasteost teavad isegi need, kes Suure Isamaasõja
ajaloost suurt midagi ei tea – selles polgus sõdisid ja hukkusid 26. juunil Minsk–Molodetšno maanteel
saksa tanke rünnates N.Gastello ja A.Maslovi ekipaažid. Kolmanda KPLK komandör (hilisem õhujõudude
marssal) N.S.Skripko kirjutab oma memuaarides, et “korpuse lahinguteed alustas 207. KPLP”. Isegi pärast
raskeimaid kaotusi sõja esimesel nädalal, tõstis 207. KPLP komandör polkovnik G.V.Titov, Halhin-Goli ja
Soome sõja lahingute veteran, õhku 26 pommitajat. Aga tabelis 207. polku pole, sest kuni 1962. aastani
salastatud olnud koondi koostajad märgivad 207.KPLP kui formeerimisel olevat, kõigest üheksa
ekipaažiga. Kokkuvõttes “nülgisid” koondi koostajad kaugpommituslennuväe koosseisu peaaegu kaks
korda ning tabelisse läks 19 polku 928 ekipaažiga tegeliku 40 polgu ja 2000 ekipaaži asemel.
Kuidas ka ei olnud, kas 111 või 133 polku, see on ikkagi vähem kui pool lahinguvalmis
lennuväepolkude koguarvust. Selline situatsioon lubas ühelt poolt “lüüa vastast osade kaupa” (küll on selle
juures vaja silmas pidada, et ükskõik milline neist osadest oli kolm korda suurem kui kogu Luftwaffe
koondis, nagu näeme allpool). Teisest küljest, faktid tunnistavad põikpäiselt, et “nõukogude lennuväe
hävitamine piiriäärsetel lennuväljadel” ei saanud isegi hüpoteetiliselt võimalik olla, sest esimese, “relvituks
tegeva” löögi sihtmärgiks said olla vaid nelja lääne ringkonna õhujõud, üks kolmandik üldisest kogusest
ehk siis 80 lennuväepolku. Rääkimata siis veel sellest, et väga paljud neist 80-st polgust paiknesid sadade
kilomeetrite kaugusel kõigest sellest, mida võiks “piiriäärseks” kutsuda…
Mis puudutab mereväe õhujõude, siis omas see oma spetsiifilist struktuuri. Mitte püüdes seletada
seletamatut piirdume vaid lennukite ja väeosade lühikese loendiga. Põhjalaevastikus oli kaks lennuväepolku ja üksik eskadrill, Balti laevastikus – kolm lennuväebrigaadi, kaks üksikut lennuväepolku ning seitse
üksikut eskadrilli. Musta mere laevastikus – kaks brigaadi, kaks üksikut polku ja kolmteist üksikut
eskadrilli. Kõik see kokku teeb 25 arvestuslikku polku.
Põhja-, Balti- ning Musta mere laevastikus oli 1445 lahingulennukit, nende hulgas 736 (teistes allikates
778) hävitajat, 340 pommitajat.
Hävitajate jagunemine toimus järgnevalt:
Balti laevastikul
368 lennukit
Põhja laevastikul
49 lennukit
Musta mere laevastikul 346 lennukit
Hävituslennuväe ja pommitus- (miini-torpeedo) lennuväe relvastuses olid harilikud “kuivamaa” lennukid.
– I-16, I-153, DB-3f, SB. Lahinguvalmis ekipaažide hulka autorile kättesaadavates allikates ei näidata.
Võttes tinglikult kasutusele samasuguse suhte lennukite ja meeskondade arvu vahel (1,25 : 1) kui
rindelennuväes, saame kolme laevastiku lennuväe arvukuseks 1150 ekipaaži, nendest 615 hävituslendurit.
Muidugi, sellise hindamise puhul ei saa rääkida suurest täpsusest, kuid võib siiski kinnitada, et
merelennuvägi oli kõigis maades, kaasa arvatud NSVL, relvajõudude eliidiks. Põhjus on lihtne – meri ei
andesta. Ei I-16 ega DB-3 suutnud merel hädamaandumist sooritada. Ja ka langevari aitas mere kohal vähe,
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talvise Balti- või Põhjamere jäistes voogudes ei pea inimene kaua vastu. Esimene pilotaaživiga, esimene
suunakaotus või mittekvaliteetne lennuki lennueelne ettevalmistus jääb merelennuväe ekipaažile viimaseks.
Seetõttu nõrku lendureid merelennuväes ei olnud. Arvatavasti polnud üldsegi juhuslik, et esimene (ning
igati edukas, erinevalt 81–se KPLD läbikukkunud operatsioonist) õhurünnak Berliinile sooritati Balti
laevastiku esimese miini-torpeedo polgu lendurite poolt, aga üks parimatest HLP-st oli sõja algul Balti
laevastiku 13. HLP, mis hiljem sai nimeks 4. Kaardiväe HLP.
Teeme nüüd üldkokkuvõtted. Luftwaffe esimesele löögile seisis vastu nõukogude õhujõudude grupeering,
milles oli 136 lennuväe polku ligi 7200 ekipaažiga, nendest ligi 3550 hävituslendurit.
On seda palju või vähe? Võrdleme esiteks meie vaenlastega, teiseks meie liitlastega, kes esimesena 1940.
aasta mais ja augustis asusid Luftwaffega pingelisse võitlusesse.
Küsimuse saksa “formeeritavate polkudega” loeme lahendatuks äärmiselt lihtsalt: kõik lennugrupid
arvestame täielikult lahinguvõimelisteks. Isegi sellised nagu II/JG-77, III/JG-27, I/StG-2, II/KG-53, III/KG3, I/ZG-26 ning teised, mis saabudes Idarindele omasid koosseisus vähem kui pool ettenähtud korras
lennukitest Mõningad raskused tekivad lahinguvalmis ekipaažide määranguga - suurema osa allikate
autorid on toonud ainult olemasolevate ning töökorras lennukite arvu igas lennugrupis, ekipaažide arvu
näitamata. Mingid andmed eksisteerivad vaid hävitajate eskaadrite osas. Näiteks oli 1941. aasta 22. juunil
eskaadris JG-54 (esimene õhulaevastik) koos remontivajavate lennukitega 129 masinat ja 112 lendurit
(lendurite arv siis 85 % lennukite arvust). On teada andmed ka teiste ühemootoriliste hävitajatega varustatud koondiste kohta, küll aga 40. ja 41. aasta muudel kuupäevadel. Vastavalt siis 75,5 %, 81,8 %, 87,4 %,
89,8 % lennukite üldarvust, kaasa arvata ka remontivajavad. Usaldusväärse hinnangu jaoks piisavaks
täpsuseks võtame (mõninga “varuga” Luftwaffe võitlusvõimeliste lendurite arvu suurendamise poole)
ekipaažide arvuks 90 % lennukite omast (nõukogude merelennuväe arvukuse hindamiseks võtsime 80 %).
Saadud tulemused on esitletud tabelis allpool. Nõukogude õhujõududega parema vastandamise huvides
on pikeerivad pommitajad Ju-87 lülitatud pommitajate üldarvestusse. Samuti on toimitud SKG lennukitega
- “kiirpommitajate” grupid, mis olid relvastatud mitmeotstarbeliste Me-110–ga, on liigitatud pommitajate
alla. Kaks teist gruppi, mis olid samuti varustatud Me-110–ga, läksid hävitajate alla. KGr806
(nõndanimetatud “rannikugrupp”), mis oli relvastatud Ju-88–ga ja sõdis Baltikumis, lülitati esimese
õhulaevastiku pommitajate koosseisu, 28 hävitajat (25 arvestuslikku ekipaaži) viienda Õhulaevastiku
erinevatest väeosadest on arvestatud grupivabalt.

Hävitajad

Pommitajad

Grupid

Ekipaažid

Grupid

Ekipaažid

4

145

9

243

25

1

41

Armeegrupp”Nord”
1.Õhulaevastik
5.Õhulaevastiku osad
Armeegrupp”Mitte”

12

438

18

593

2.ÕhulaevastiK
Armeegrupp “Süd”

9

303

11

318

25

911

39

1195

4.Õhulaevastik
KOKKU:
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Niisiis koosnes Luftwaffe grupeering Idarindel 64 grupist ja 2106 lahinguvalmis ekipaažist. Ekipaažide
arvu poolest KOLM JA POOL KORDA vähem kui nõukogude armee ja laevastiku õhujõud. Arvestades
seda, et Luftwaffe lennugrupis oli kolm eskadrilli ja nõukogude polgus viis, saame peaaegu sama suhte ka
eskadrillide arvus (3,54 : 1). Hävituslendurite osas oli nõukogude lennuväel ligi NELJAKORDNE
ÜLEKAAL.
Kõige ebasoodsam olukord nõukogude õhujõududele oli armeegrupi “Mitte” lõigus Valgevenes, kuhu oli
koondatud Luftwaffe kõige võimsam grupeering (2.Õhulaevastik) ning kõige nõrgem nõukogude lennuväe
koondis (Lääne ESRK õhujõud + kolmas KPLK). Kuid isegi sellel suunal oli ülekaal nõukogude lennuväe
poolel (hävitajate osas 1,5 : 1 ja pommitajate ekipaažide osas 1,3 : 1)
Põhja- ja lõunatiival (Baltikum ja Ukraina) oli nõukogude poolel rõhuv ülekaal. Armeegrupi “Nord”
pealetungialas (arvestades ka Balti- ja Põhjamere laevastike õhujõudusid) oli hävitajate suhe 7,2 : 1,
pommitajate ekipaažide suhe aga 4,3 : 1. Ukrainas, armeegrupi “Süd“ pealetungivööndis, ületasid
nõukogude õhujõud (koos Musta mere laevastiku õhujõududega) vastast hävitajate osas 5,4 korda ja
pommitajate ekipaažide osas 4,4 korda.
Tuletame veelkord meelde, et need arvud on saadud minimaalsetest võimalikest, ilmselt vähendatud
hinnangutest nõukogude õhujõudude grupeeringu suurusele.
Mõne sõna peaks ütlema ka Saksamaa liitlaste lennuväest. Muidugi ei suutnud Soome, Ungari ja
Rumeenia õhujõud märgatavalt mõjutada jõudude tasakaalu ja sündmuste käiku, seda enam, et nad pidid
tegutsema rindelõikudes, kus nõukogude ülekaal oli masendav. Kuid arvestamata jätta neid siiski ei saa,
sest peale igat masti kasutatud masinate, mida nõukogude ajaloolased suure mõnuga lisasid Luftwaffe
lennupargile, leidus ka täiesti lahinguvõimelisi väeosasid. Eelkõige puudutab see Soome õhujõudusid, mille
lendurid kogusid kolm kuud kestnud Talvesõja jooksul vägagi arvestatava lahingukogemuse. Lahingutegevuses Karjala kohal osalesid kaks hävitajate ja üks pommituslennuväe polk kokku 130 ekipaažiga.
Nende relvastuses olid inglise “Blenheimid”, prantsuse “ Moraned”, ameerika “Hawkid” ja “Brewsterid”
ning nõukogude SB–d (tegelikult ka nõukogude I-16 ja I-153. - Tõlkija märkus). Teiste sõnadega täiesti
väärikad 30-ndate lõpuaastate masinad.
Kõige suuremad olid Rumeenia õhujõud. Aasta jooksul, alates 1940. aasta suvest, tegi Saksamaa suuri
pingutusi oma uue liitlase lennuväe ümberrelvastamiseks ning Rumeenia lendurite koolitamiseks. Selle
tulemusena oli 22. juunil 1941 rumeenia õhujõududes kaheksa eskadrilli hävitajaid ning üksteist eskadrilli
pommitajaid. Kokku ligi 200 masinat, kaasa arvatud sellised masinad nagu He-111, itaalia kolmemootoriline S.M.-79, saksa hävitaja He-112 (1936. aasta konkursil Me-109 vähemedukas konkurent) ning
isegi tosin inglise “Hurricane”, mida Rumeenia jõudis osta enne liidu sõlmimist Saksamaaga. Kokkuvõttes
võib öelda, et liitlaste õhujõud suurendasid Luftwaffe jõudu 10–15 %.
Ülalpool toodud metoodika vaenupoolte võimsuse võrdlemiseks 22. juuni hetkeseisuga vähendab
tunduvalt selle “seina” reaalset võimsust, mille vastu oleks saksa Luftwaffe purunema pidanud. Asi on
selles, et saksa õhujõud sõdisid Idarindel terve suve peaaegu muutumatus koosseisus ja seda mitte
juhuslikult. 1940. aasta maist kuni 1941. aasta juunini muutus sõjalis-poliitiline situatsioon radikaalselt.
Nüüd kulgesid Luftwaffe lahingutegevused Põhja-Aafrika avarustest kuni Norra mägedeni, Brestist Bugi
ääres kuni Brestini Atlandi rannikul. Veidra kokkusattumuse tõttu viisid inglased just 1941. aasta 21. juunil
läbi kaks massilist õhurünnakut skeemi järgi, mille leppenimetus oli “Tsirkus” ning milles kummaski
osales üle kolmesaja hävitaja ja pommitaja. RAF-i üha tugevnevate löökide tõrjumiseks koondasid
sakslased Belgia ja Prantsusmaa rannikule kuus hävitajate gruppi. Veel kümme erineva otstarbega gruppi
pidas lahinguid Vahemere STT aladel, viis gruppi Norras ning ka Saksamaa enda õhukaitse hakkas nõudma
tuntavate jõudude kontsentreerimist. Kõige selle kokkuvõttena tuleb tõdeda, et ligi 40 % Luftwaffe
jõududest asusid mujal kui Idarindel.
Samal ajal nõukogude õhujõudude grupeering kasvas pidevalt nii sisemaalt ja Kaug-Idast läände
ümbersuunatavate suurte koondiste kui ka saksa vägede kiire itta liikumise tulemusena. See küsimus on
kodumaise ajalooteaduse poolt täiesti mõistetavatel põhjustel veel läbi töötamata. Vaid harva võib kohata
meeldetuletusi sellest, et ”1941. aasta juunis oli Moskva sõjaväeringkonna õhujõududest Lääne- ja
Edelarindele ümber baseerunud kaks segalennuväe diviisi, aga Baikali tagant ja Kaug-Idast üks
hävituslennuväe ja üks segalennuväe diviis”. Neli lennuväediviisi - see on miinimum kaksteist polku ja ligi
seitsesada ekipaaži. Luftwaffe kääbusmõõtude järgi terve Õhulaevastik, mis saabus rindele kõigest üks
nädal peale sõjategevuse algust. 1976. aastal välja antud I.V.Timohhovitši monograafias antakse teada, et
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esimese viie nädala jooksul ehk siis juuli lõpuni saabus sisemaistest ja Kaug-Ida sõjaväeringkondadest
STT piirkonda 15 lennuväediviisi.
Täpselt üks kuu peale sõjategevuse algust puhkesid õhulahingud Moskva kohal. Nagu on öeldud nendele
sündmustele pühendatud monograafias: “Hitlerlike õhujõudude juhtkond koondas spetsiaalselt selleks
loodud grupeeringu koosseisus 3., 28., 53., 54. ja 55. pommitajate eskaader ja 100. pommitajate grupp…Et
sooritada rohkem väljalende Moskva kohale, baseerusid fašistlikud eskaadrid ümber vallutatud
lennuväljadele Minskis, Bobruiskis, Oršas, Vitebskis jm. Lennuväekoondisse kuulus üle kolmesaja
pommitaja”.
Neli viiest eelpool loendatud eskaadrist paiknesid Idarindel juba sõja esimestest päevadest alates. Nende
koondamine rinde keskossa tähendas teiste rindelõikude nõrgestamist “lapitud kaftani meetodil” (kus ühe
lapi pideva ümbertõstmisega püüti varjata rohkearvulisi auke). Ainukesteks tõeliselt uuteks väeosadeks olid
Läänerindelt ümberpaigutatud 28.eskaader ja 100.–s lennuväegrupp. Kuid isegi koos nende täiendavate
lennugruppide koosseisuga ulatus pommitajate arv kolmesajani, s.t. vähem, kui oli 3., 53., 54. ja 55.
eskaadri koosseisus vahetult sõja algul - nimelt 354 lennukit. Samal ajal oli kuuenda lennuväekorpuse
koosseisus 11 värsket, lahingutes mitteosalenud HLP-d, mille relvastuses oli 585 hävitajat, neist 265
uusimat MiG-3 ja JAK-1. Need arvud on võetud A.G.Fjodorovi monograafiast, mis anti esmakordselt välja
1972. aastal. Mingid “demokraadid”oma kätt sinna külge panna ei saanud…
Nüüd vaatame situatsiooni teiselt, inglise-prantsuse poolelt. Nagu juba eelpool mainitud, kohtusid nii
prantsuse õhujõud 1940. aasta mais kui ka RAF–i hävitajad sama aasta augustis tunduvalt võimsama
Luftwaffe grupeeringuga kui see, mis oli loodud 1941. aasta juunis Idarindel.

Pommitajad
Pikeerivad Ju-87
Hävitajad Me-109
Univ. Me-110
KOKKU:

10. mai 1940.a

13. august 1940. a.

lennukid/grupid
1736 / 40
360 / 9
1226 / 27
319 / 9
3641 / 85

lennukid/grupid
1482 / 42
365 / 9
976 / 26
244 / 9
3067 / 86

22. juuni 1941. a.
lennukid/grupid
930 / 29
306 / 8
923 / 23
185 / 4
2344 / 64

Samal ajal tuletab nõukogude hävituslennuväe võrdlus Liitlaste lennuväega meelde Gulliveri lilliputtide
maal (vt. järgnevat tabelit). Kuna RAF-s puudus nõukogude HLP või saksa lennugrupile vastav üksus ning
prantsuse grupp koosnes vaid kahest eskadrillist, on võrdluse lihtsustamiseks võetud aluseks mitte polkude,
vaid eskadrillide arv.

Eskadrillid

Lendurid

%

49

600

17

52

650

18

260

3550

100

Prantsuse,
Hollandi
ja
Inglise
ekspeditsioonikorpuse õhujõud
Mai 1940. a
Kuninglike Õhujõudude hävitajad
Inglismaa
August 1940. a
Nõukogude
lääneringkondade
laevastiku õhujõud

ja

Juuni 1941. a
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Märkused tabeli juurde:
- ühes nõukogude eskadrillis on lendurite keskmine arv üle 12-e, mis on seotud sellega, et eskadrillide
üldarvu sisse ei läinud laevastiku hävituslennuvägi
- RAF–i pilootide arv on saadud eskadrillide arvu korrutamisel 12–ga
- Hollandi õhujõudude arv on ilmselt liiga suur, kuna on arvestatud kõik hävitajad, kaasa arvatud ka
mittetöökorras olevad
Eelpool toodud tabelid annavad autori arvates näitliku ja veenva vastuse nõukogude ajaloolaste
lemmikküsimusele: ”Miks Stalin ei uskunud luuret?” See imetlusväärne küsimus põhineb kahel
formuleerimata teesil – oletatakse, et “luure” kandis Stalinile ette midagi eriti hirmuäratavat ning Stalin ei
teinud kõike vajalikku “riigi kaitseks”.
Aga tegelikult on kõik äärmiselt lihtne. Ilmselt kandis luure kõigest õieti ette. Või siis vähemalt
tõelähedaselt. Sel juhul lebasid Stalini laual supersalajased ettekanded, milledest nähtus, et Luftwaffe
võimsus läänepiiril pole saavutanud veel 2/3 sellest, mis oli kogutud 1940. aasta maikuus 300
kilomeetrisele rindelõigule Flandrias. Ning milliseid järeldusi sai teha sellest informatsioonist? Kuidas saab
tungida maa sügavustesse, omamata kindlat ülekaalu õhus? Ja kuidas saab Luftwaffe võita ülekaalu õhus,
kui ta jääb nõukogude hävitajatele arvukuses neljakordselt alla? Kõigi sõjakunsti reeglite järgi peab
pealetungijal olema arvuline ülekaal. Soovitavalt kahe- või kolmekordne.
Erinevalt paljudest tänapäeva autoritest ei hakka me siin endast kujutama “Juhi salajast nõuandjat”. Mida
mõtles Stalin, jääb mõistatuseks. Aga see, mida mõtlesid Punaarmee komandörid saksa õhujõudude
rünnakute esimestel tundidel, on täpselt teada: ”Vaenlane pole veel lahingusse viinud tuntavat osa oma
õhujõududest, piirdudes üksikute gruppide ja lennukite kasutamisega…” Need on read Looderinde staabi
ettekandest Nr.3, mis on allakirjutatud kell 12 päeval 22. juunil 1941. aastal. Hinnang on täiesti arusaadav,
kui arvestada, et Luftwaffe reaalselt lahingukorras olevate lennukite arv (341 masinat) 1.Õhulaevastikus oli
pea-aegu kümme korda väiksem sellest, mida ootas sellel suunal TTPA kõrgem juhtkond. Vähemalt selles
paljukõneldud strateegilises mängus, mida TTPA Kindralstaap 1941. aasta jaanuaris läbi mängis, toetas
“läänlasi” õhust ligi 3000 lennukit.
Mida planeeris Stalin, kes korjas millegipärast oma impeeriumi läänerajoonidesse kokku tohutu
lennuväegrupeeringu, me teada ei saagi. Võime muidugi arvata, kuid dokumendid, mis meie arvamust kas
kinnitavad või ümber lükkavad, on paraku siiani salastatud. Kui mitte isegi hävitatud, kõige hiljem 41.
aasta oktoobris, vahetult enne planeeritavat põgenemist Moskvast… Teada on ainult väike fragment
“Suurest Plaanist” - kõigi viie ringkonna vägede mobilisatsiooni ja operatiivhargnemise katteplaan.
Täpsustame veelkord ja tõmbame punase joonegi alla – tegu ei ole plaaniga Lissaboni proletariaadi
vabastamiseks rahvusvahelise kapitalismi ikkest. Ja isegi mitte “piiride katmise plaanidega” nagu neid
pidevalt nimetavad tähelepanematud ja pahatahtlikud inimesed. See on tegevusplaan – oma sisult
kaitseotstarbeline – nendeks mõneks nädalaks, mis on ringkonna vägedele vajalikud selleks, et muutuda
täisväärtuslikuks, täielikult ”rännakuks ja lahinguks” komplekteeritud rindeks. Näiteks pidid Lääne ESRK
õhujõud sel etapil lahendama järgmised ülesanded:
a)õhujõudude järjepidevate löökidega hävitama vaenlase eelnevalt teadaolevad baasid ja lennuväljad,
aga samuti hävitama tegevusega õhus vaenlase õhujõude ja saavutama ülemvõimu õhus
b)hävituslennuväel tihedas koostöös kogu muu õhukaitsesüsteemiga kindlalt katta vägede
mobilisatsiooni- ja koondumispunkte…ning mitte lubama vaenlaste lennukite ülelendu ringkonna
territooriumist
g)võimsate, süstemaatiliste löökidega suurte raudteesildade pihta Köningsbergis, Marienburgis,
Allensteinis, Torunis, Lodžis, Varssavis jm, aga ka vägede kontsentreerumispaikadele segada ja takistada
vastase vägede koondumist
Lähtudes püstitatud ülesannetest ja pommitajate hulgast võivad ringkonna õhujõud lahendada järgnevaid
ülesandeid:
a)anda üheaegselt lööke vaenlase eelnevalt teadaolevate lennuväljade ja baaside pihta, mis paiknevad
esmases tsoonis joonel Istenburg, Allenstein, Mlava, Varssav, Demblin, kattes pommitajate tegevust
hävituslennukitega. Selle ülesande täitmiseks on vaja 138 lüli. Kuna on olemas 142 lüli, võime selle
ülesande täita olemasolevate jõududega
b)löökide andmiseks raudteesõlmede pihta võib kasutada vaid lennukeid Pe-2 ja Ar-2, mis võivad pomme
heita pikeerimiselt…Silmas pidades seda, et meie käsutuses on nii vähe pikeerivaid pommitajaid, tuleb
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esmajoones sihtmärgiks valida ainult suurimad sillad nagu Marienburgis, Torunis, Varssavis ja
Demblinis…”
Kõige märkimisväärsem selles tekstis pole mitte see, et lahingutegevuse algus planeeriti ajale, mil
vaenlane pole veel lõpetanud vägede koondamist (selle koondamise takistamine oligi üheks peamiseks
lennuväe ülesandeks), vaid hoopistükis kaks korda korratud fraas “vastase teadaolevate lennuväljade ja
baaside pihta”. Ning veel koos nende purustamiseks vajaliku konkreetse jõu arvestusega. Sellel foonil
tunduvad veidi veidrad jutukesed, nagu oleks meie õhujõud, alludes mingile müütilisele “Stalini käsule”,
jälginud vaikselt ja arglikult saksa luurelennukite tegevust, ise vastase territooriumile sammugi tegemata.
Enesekriitiline hinnang pikeerivate pommitajate vähesusele, mis sundis piirduma ainult “suurimate
raudteesildade purustamisega” on tänaseks täiesti mõistetav – pealöök oli planeeritud mitte Valgevenest,
vaid Lvovi eendi territooriumilt, kuhu oli kontsentreeritud pommituslennuväe põhijõud.
Kas võis Pavlov nendel päevadel kasvõi õudusunenäos näha, et kõigest mõni nädal peale sõja algust
püüavad Läänerinde õhujõudude jäänused ilma tulemusteta hävitada sildu ja ülepääse – kuid hoopiski mitte
Vislal Varssavi juures, vaid hoopis Rogatševi juures Dnepril?
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Peatükk 21

Lennukid ja inimesed
Segadus algab, nagu teada, peast. Kuna nõukogude lennuvägi sai purustava kaotuse osaliseks, aga
lennukeid oli tema koosseisus väga palju (umbes neli korda rohkem kui vaenlasel), siis tekkis „vastavatel
seltsimeestel“, kelle ülesandeks oli hoolitseda segaduse eest meie peades, soov seletada meie kaotusi
„lootusetult vananenud vineerist „išakkidega“". Ärme lähme teisele ringile lennukite üksikasjaliku
taktikalis-tehnilise analüüsiga (seda me juba tegime I osas). Soovijad võivad selle uuesti üle lugeda. Selle
peatüki alguses me lihtsalt loendame vastaspoolte lennuvägede koosseisus olevaid lennukeid.
Lahingutegevuse alguseks oli Luftwaffe 1., 2. ja 4. Õhulaevastiku koosseisus 2350 lahingulennukit.
Täpset arvu on põhimõtteliselt võimatu öelda, sest lennukid on lennuväes tavaline kulumaterjal, mis
saabub, viiakse ära, läheb rikki, parandatakse, antakse ühest struktuuriüksusest teise... Ja kõik see toimub
sõja käigus, kus pole lihtsalt võimalik pidada nii täpset arvestust kui moodsas arvutiga laos. Olemasolevad
allikad lubavad hinnata (22. juuni hommiku seisuga) korrasolevate lennukite arvuks 75-80 % lennukite
üldarvust. Kui võrrelda lahingukõlbulike lennukite arvu 64 lennugrupi ettenähtud koosseisuliste lennukite
arvuga (2560 tk) ja lisada 20-ne staabilüli 80 koosseisulist lennukit, siis langeb korrasolevate lennukite
osakaal 70 %-ni.
Selles pole midagi üllatavat – mitmed lennugrupid, eriti hävitajate ning pikeerijate omad, saabusid
Idarindele otse palavast lahingust Vahemere ääres (Balkanid, Kreeta).
Erinevalt paljudest teistest „sõja kulumaterjalidest“ saavad lennukid ümber paikneda iseseisvalt. Ruttu ja
tohututele kaugustele. Idarinde põhjatiivalt (Riia) lõunatiivale (Odessa) võis pommitaja lennata ilma
vahemaandumiseta (distants kõigest 1400 km linnulennult) 4 tunniga. Jah, hävitaja oleks pidanud tegema 12 vahemaandumist, kuid ka päev oli juunis pikk, ligi 18 tundi, nii et õhtuks oleks ka hävitaja kohale
jõudnud. Taeva läbilaskevõime oli erinevalt raudteedest piiramatu. Suured Pripjati sooalad, mis ulatusid
300-350 km nõukogude territooriumi sügavusse, ei takistanud lennukite ümberdislotseerumisi sugugi. Vaat
sellepärast me näitamegi lennukite arvu tervikuna ja ei hakka neid jaotama geograafilise asukoha järgi
(mida me eelmises peatükis tegime lennuväeosadega).
Viie nõukogude piiriäärse sõjaväeringkonna õhujõudude koosseisus oli (ilma luurelennukiteta) umbes
6750 lennukit, millest 5900 olid lahingukorras. Need arvud on jällegi minimaalseimad autorile teadaolevaist ja antud 1. juuni 1941.a seisuga. 22. juuniks olid arvud teised, sest lisaks tavalisele sõjalennunduses toimuvale kulumaterjalide liikumisele (remont, mahakandmine, taastamine) käis
lennupolkudes aktiivne uutele lennukitüüpidele (MiG-3, JAK-1, Pe-2, Su-2) ülemineku protsess. Huvi
pakuvad mitte just arvud (6750 ja 5900) ise, vaid nende suhe. Lahingukorras olevate lennukite arv
moodustas 87,5 % üldisest. Suurepärane näitaja, Luftwaffel ei olnud midagi seesugust ega tulegi kuni sõja
lõpuni. Lisades veel neljas kauglennuväekorpuses olevad (v.a. vananenud TB-3) ja mereväes olevad (v.a
hüdro-luurelennukid) lennukid, saame kokku umbes 9000 lennukit. Võrreldes vaenlase lennukipargiga on
vahe umbes neljakordne.
Nüüd vaatame lennukiparki tüüpide ja mudelite kaupa. Seejuures meenutame ikka ja jälle, et tegemist on
erineval ajal (1. ja 21. juuni) tehtud hetkeseisu „välkvõttega“ ning ka erinevatest allikatest saadud
informatsioon erineb 5-10 %.
Seega on arvud ümmardatud ning arvestatud on kõiki, ka ajutiselt mittekorras olevaid lennukeid.

Pommitajad
Luftwaffe lennugrupeeringu koosseisus Idarindel oli 520 Ju-88, 300 He-111 ja 130 Do-17.
Nõukogude lennugrupeeringu kooseisus (k.a kauglennuvägi ja merevägi): 1300 DB-3f, 1750 SB, 195 Su2 ja 50 JAK-2/4.
Summaarne „pommikogupauk“ (arvestades maksimaalset pommikoormust) oli vastavalt 2150 ja 6150
tonni pomme. Kuid need arvud ei arvesta kahte tähtsat asjaolu. Ühest küljest tegi suurema arvu lennukitepommikandjate olemasolu nõukogude grupeeringu vähem haavatavaks vastase õhutõrje poolt ja kindlustas
seega suurema tõenäosuse nende 6 kilotonni regulaarseks „kohaletoimetamiseks“. Teisest küljest võis iga
520-st „poolpikeerijast“ Ju-88 visata ühe tonni pomme pikeerimiselt, mis jälle omakorda suurendas
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tabavusefektiivsust. Nende asjaolude analüüs läheks liiga keerukaks ja seetõttu jätame me selle eraldi
uurimistöö jaoks.
Ründelennuvägi oli mõlemal pool rinnet vähearvuline. Luftwaffe lennugruppides oli 300 pikeerijat Ju87. Samasse kategooriasse võib lisada ka 100 Me-110 hävitus-pommituslennukit (kaks gruppi SKG).
Nõukogude lennuväes polnud sõja esimestel päevadel peaaegu üldse ründelennukeid IL-2. Lennukite
hulka, mis oleksid analoogsed Ju-87 ja Me-110-ga, võime kirja panna pikeerivad pommitajad Ar-2 ja Pe-2.
1941.a. juunis oli nõukogude lennugrupeeringus 205 Pe-2 ja 140 Ar-2 lennukit.
Summaarne „pommikogupauk“ oli seega vastavalt 400 ja 330 tonni. Selles pommituslennuväe
kategoorias oli ülekaal Luftwaffe poolel.
Hävitajad
Ainukeseks ühemootoriliseks hävitajaks Luftwaffe koosseisus Idarindel oli „Messerschmitt-109“. Saksa
väejuhatus püüdis „Barbarossas“ osalevad lennugrupid võimalikult ruttu uusimate modifikatsioonide peale
ümber relvastada, mille tulemusena oli vägedes 22. juuni seisuga 500 uut F-seeria „Messerit“ (neist
lennukorras umbes 410-440 lennukit) ja 420 eelmise E-seeria „Messerit“. Lisaks võib hävitajate sekka
lugeda ka 90 mitmeotstarbelist Me-110 (kaks gruppi ZG). Kokku oli seega Idarindel ca 1000 hävituslennukit.
Mitmel põhjusel, mis on kirjas selle raamatu II osas, venis nõukogude hävituslennuväe ümberrelvastamine ning ka läbi ei viidud seda kõige optimaalsemal viisil. Sõja alguseks oli viie läänepoolse
sõjaväeringkonna õhujõududes (s.o ilma merelennuväeta, ilma 6.õhutõrjekorpuseta) 903 MiG-3 lennukit
(163 LenSRK-s, 139 Balti ESRK-s, 237 Lääne ESRK-s, 185 Kiievi ESRK-s ja 179 OdSRK-s). Lisaks oli
lääne sõjaväeringkondades 102 JAK-1 tüüpi hävitajat. Allikaks on seesama konservatiivne kogumik
„Nõukogude lennuvägi Suures Isamaasõjas - arvudes“. Pole raske veenduda, et uusimate nõukogude
hävitajate arv vastab peaaegu täpselt saksa hävitajate arvule Idarindel.
Peamiseks hävitajaks nõukogude ÕJ-s ja mereväes jäi I-16. Sõja alguseks asus läänes umbes 2000 I-16.
„Išakke“ oli erinevaid (tüübist 10 kuni tüübini 29). Arvestades selle faktiga, et 1939-1941. aastatel lasti
välja 2427 võimsate mootoritega M-62/M-63 (tüübid 17, 27, 28 kahuritega ning tüübid 18, 24, 29
kuulipildujatega) I-16, võime oletada, et just need I-16 tüübid (mille TTA-d me vaatasime põhjalikult I
osas) moodustasid enamiku lääne SRK-de lennuväe relvastusest.
Peale selle olid 30 hävituslennupolku relvastatud väljalaskeaasta järgi „uusimate“, kuid vaieldamatult
vananenud I-153 „Tšaikadega“. Lennukeid „Tšaika“ I-153 oli vähemalt 1500. Ärme kiirustame nende
lennupolkude võitlusvõime hindamisega. Tegelikkus – nagu me näeme järgmistes peatükkides – osutus
TTA tabelitest palju keerulisemaks.
Muuseas, ka aeglased gigandid TB-3-d (mida me isegi ei lugenud nõukogude pommitajate hulka),
osutusid õige taktikalise kasutamise korral (s.o öösel) üheaegselt efektiivseteks ja vigastusi taluvateks –
TB-3-de ekipaažid sooritasid nendega 100 ja rohkemgi lendu! 1941. aasta jaoks olid need rekordilised
näitajad. Traagiline eposood, mida kirjeldab oma romaanis K.Simonov, leidis tõepoolest aset ning just
Bobruiski rajoonis (29. juunil sai grupp raskepommitajaid käsu pommitada päevasel ajal ülepääse Berezina
jõel ja hävitati tagasiteel täielikult „Messerschmittide“ poolt). Tänu kirjaniku eredale talendile (ning
nõukogude kirjastuste suurtele tiraažidele) sai sellest episoodist miljonite inimeste jaoks justkui nõukogude
õhujõudude tegevuse „etalon“ 1941.a. suvel...
Lõpetades jutuajamist lennukitest ning jätkates 1941.a juuni võrdlemist 1940.a. maiga, kavatseb autor
veelkord korrata, et prantsuse lendurid tekitasid sakslastele tohutut kahju „Morane“-de ja „Hawk“-dega,
mis oma lennuparameetritelt polnud kuidagi paremad teenekast „išakist“ ning kaotasid samuti nagu I-16
„Messeritele“ kiiruses. Mitte millegi poolest polnud parem ka „Hurricane`d“ – arvuliselt peamised inglise
hävitajad „lahingus Britannia pärast“ ajal. Mis puudutab aga uusimaid MiG-3 ja JAK-1 hävitajaid, siis need
ei jäänud „Spitfire“ MK-1-st millegi poolest maha ( relvastatud kuulipildujatega ning 1000 hj mootoriga)
ning ületasid igati parimat prantsuse hävitajat „Dewoitine“ D-520. Kordame ka üle, et 10. mail 1940 oli
neid „parimaid“ prantsuse õhujõududes ainult 36 tükki. Nõukogude ajaloolased tavaliselt ei mainigi
lennukeid, mida oli nõukogude lennuväes nii vähe. „Spitfire“ oli briti õhujõududes „lahing Britannia
pärast“ alguseks tunduvalt rohkem – ligikaudu kolmsada. Mis moodustab umbes kolmandiku MiG-3-de
koguarvust nõukogude läänepoolsete sõjaväeringkondade õhujõududes...
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Lennuväe peamine komponent pole mitte lennukid, mitte lennuväljad, mitte lennukitehased, vaid
lendurid. Lõpetades elutute asjade loendamise, püüame nüüd puudutada ka küsimusi, mis on seotud
nõukogude lendurite lennu- ja taktikalise ettevalmistuse tasemega. See teema on erakordselt keeruline.
Esiteks on „ettevalmistuse taset“ raske hinnata mingite arvuliste parameetritega, mis võimaldaksid teha
ratsionaalseid, aga mitte spekulatiivseid hinnanguid. Teiseks on isegi lihtsaimat informatsiooni nõukogude
lendurite lennutundide ja „koonuse“ pihta tulistatud padrunite arvu kohta raske leida. Aastakümneid kordas
nõukogude ajalookirjandus ühtesid ja samu deklaratsioone Luftwaffe ässadest, kellel oli „kaheaastane
sõjakogemus“ ning nõukogude lenduritest, kes olid „noored rohelised poisikesed 10 tunnise lennupraktikaga“.
5. novembril 1940.a kinnitati Rahvakomissaride Nõukogu määrus Nr.2265-977 „Punaarmee Õhujõududest“, mille kohaselt nähti ette viia NSVL õhujõudude arvukus 1941. aasta lõpuks 32432 lennuki ja
60 tuhande lennuekipaažini. Viimane arv näeb välja täiesti irratsionaalne. Kõikide maade lennuvägedes
planeeritakse lennukite arv suuremana kui lendurite arv. Ja on selge, mispärast. Lennuki kaotus ei too
õnneks alati kaasa lenduri kaotust. On olemas langevari, on olemas võimalus vigastatud lennukiga
hädamaanduda. Selgitame öeldut konkreetse näitega: saksa hävitajate eskaader JG 54 kaotas Idarindel nelja
sõja-aastaga 2135 lennukit ja „ainult“ 416 pilooti. Mida siis pidas silmas sm. Stalin, planeerides „toota“
kaks ekipaaži ühe lennuki kohta? Kas tõesti muu maailma jaoks kujuteldamatut olukorda 1942.a suvel, mil
lendurid saadeti jalaväkke? Tasub ka märkida, et seda RKN 5. novembri määrust ei võetud vastu „äärmise
vajaduse“ olukorras – Punaarmee ÕJ ridades juba oli 37558 lendurit! Neid numbreid tasub võrrelda
inglaste omadega, kus Kuninglikes Õhujõududes oli enne „lahingut Britannia pärast“ kõigest 1434 hävituslendurit!
Tuleb konstanteerida, et lennuekipaažide ettevalmistamisel aeti taga kogust, mitte kvaliteeti. Ja kuigi
nõukogude õhujõudude õppeasutuste lennukipark võimaldas teoreetiliselt üheaegselt välja õpetada kuni 50
tuhat (!) kursanti, oli sellistes kogustes kõrgeklassiliste spetsialistide ettevalmistamine võimatu. Igal pool
ja alati! RKN-i määrus Nr.2265 väljendab kontsentreeritud kujul ideed luua „õhujalavägi“, mis „varjutab
taeva“ vaenlase kohal mitte ülekantud, vaid otses tähenduses.
Üks määrus tõi endaga vältimatult kaasa ka teise (RKN määrus Nr.368-167 22. veebruar 1941.a), millega
seati sisse sõjaväelendurite „kiirettevalmistuse“ süsteem. Kuid isegi see äärmiselt avantüristlik dokument
nägi ette mitte kurikuulsad „10 lennutundi“, vaid 13 kuud õppeaega (9 kuud sõja ajal) ja 50-54
õppelennutundi enne lenduri saatmist riviväeossa. Aastaseks lennutundide mahuks riviväeosades määrati
160 lennutundi, millest 20 olid ette nähtud õppusteks koos maavägedega. Meie uuringu jaoks on kõige
olulisem selle määruse kuupäev – 22. veebruar 1941.a. Lihtne matemaatiline arvestus näitab, et selliseid
„kiirettevalmistuslendureid“ ei saanud nõukogude lennuväes juunikuuks olla mitte ühtegi! Kõik
kaeblemised selle üle (mida olid „perestroika“ ajal täis kõik ajalehed ja ajakirjad) näitasid kas autorite
rumalust ja teadmatust või olid mõeldud teadlikuks lugejate desinformatsiooniks.
Kas need lendurid, kes teenisid enne sõda läänepoolsetes sõjaväeringkondades, olid „vähekogenud
poisikesed“?
„Polgu juhtkonna, eskadrillikomandöride ja lülikomandöride seas olid Leningradi sõjaväeringkonna
väeosadest pärit ohvitserid. Neil kõigil oli suur teenistusalane ja sõjaline kogemus, mis oli saadud
Hispaaniast, Hassani järve lahingutest, Halhin-Golist, sõjast valgesoomlastega... Peaaegu kõigil olid
valitsuse autasud. Näiteks polgukomandör polkovnik N.F.Jefimov oli autasustatud Lenini ja Punalipu
ordeniga, polgu tüürimees major G.I.Gabunia oli autasustatud kahe Punalipu ordeniga. Ka olid valitsuse
autasud eskadrillikomandöridel, nende asetäitjatel ja tüürimeestel“. Mis polk see selline oli? Eriline,
haruldane, eliitne? Ei, jutt käis 202.PLP-st (pommituslennuväe polk). See oli nn „formeerimisel olev“
lennupolk, mis polnud isegi kirjas nõukogude lennuväeosade tabelis (Ptk.20). Lugejal tuleb uskuda autorit
selle koha pealt, et kõikide 1941. aasta suve õhulahingutest osavõtjate mälestustes on kirjas märkused selle
kohta, et polgu (või eskadrilli-)komandöri rinnal säras Punalipu (Lenini, Punatähe) orden, mille ta oli
saanud lahingute eest Hispaanias, Hiinas, Soome sõjas...
Kõik saab selgeks võrdlustes. Võib kaua vaielda selle üle, kui suur või kui kasulik oli lahingukogemus,
mis saadi Hispaanias, Hiinas, Halhin-Golis ja Soomes. Kuid on vaidlematagi selge, et prantsuse lenduritel
ja nende komandöridel polnud 1940. aasta mais isegi neid tagasihoidlikke lahingukogemusi: kaheksa kuud
kestnud „veidra sõja“ jooksul tulistasid prantslased harvades kokkupõrgetes vaenlasega alla 88 ja kaotasid
ise 63 lennukit. Neid „lahinguid“ ei saa võrrelda isegi Halhin-Goliga, kus nõukogude lendurid tulistasid
alla vähemalt (minimaalselt) kaks korda rohkem lennukeid. Mis aga puutub Soome sõda, siis seal oli
nõukogude lennuväe aktiivsus (üle 84000 lahingulennu, neist kolmveerand 1940.a. veebruaris) võrreldav
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näiteks grandioosse õhuheitlusega Kurski lahingus (89300 lahingulendu 12. juulist 23. augustini 1943) või
liitlaste maabumisega Normandias 1944.a. juunis. Seepärast ei tule imestada, et Saksamaaga alanud sõja
alguseks oli rohkem kui 3000-l nõukogude lenduril olemas isiklik lahingukogemus. See moodustas peaaegu poole läänepoolsete sõjaväeringkondade lennuekipaažide arvust (kuigi muidugi mitte kõik
lahingukogemusega lendurid ei asunud läänes, olid ju olemas ka Kaug-Ida rinne, Moskva õhukaitse jne)...
Palju tähtsam on nõukogude lendurite lahingukogemuse võrdlemine mitte tulevaste (ja ootamatute)
liitlastega, vaid vaenlasega – Luftwaffe pilootidega. Muidugi, kahe sõja-aastaga sai saksa lennuvägi
(kusjuures kõikidel tasemetel – lendurid, komandörid, tehniline personal) tohutu praktilise sõjapidamise
kogemuse. Ilma igasuguse kahtluseta oli just see kaasaegse õhusõja pidamise kogemus Luftwaffe
lahingupotentsiaali tähtsaim osa. Ilma igasuguse kahtluseta ei saanud nõukogude lendurid kolme sõjakuuga
vähearvulise ja tehniliselt mahajäänud „valgesoome“ lennuväega sõdides nii väärtuslikku kogemust. Need
on vaieldamatud faktid ja autoril pole mingit kavatsust neid vaidlustada ja kahtluse alla seada.
Kuid teenimatult on unustatud „medali teine külg“! Sõjas ei ole võimalik saada tasuta „haridust“. Tohutu
lahingukogemuse eest, mille sakslased said lahingutes Prantsusmaa ja Inglismaaga, tuli Luftwaffel
maksta lendurite eludega – selle kogemuse elavate kandjatega! Arvud, mis iseloomustavad Luftwaffe
lendavkoosseisu kaotusi, on muljetavaldavad. Näiteks oli 1940.a. oktoobriks hävitajagrupis III/JG-52
esialgsest koosseisust alles 4 lendurit (s.o üks kümnest!). „Lahingus Britannia pärast“ ületasid Luftwaffe
lendavkoosseisu kaotused 5 korda Kuninglike Õhujõudude omi. Ja see on täiesti seletatav: alla tulistatud
inglise lendur maandus langevarjuga või tegi hädamaandumise omal territooriumil, aga saksa ekipaaž sattus
samas olukorras vangi. Tulemusena moodustasid JG-51 (see oli üks kolmest eliitseks peetud Luftwaffe
hävitajaeskaadrist) kaotused lendurites „Barbarossa“ alguseks 116 pilooti s.o võrdusid peaaegu kogu
eskaadri esialgse koosseisuga!
Kokku kaotas Luftwaffe kahe mittetäieliku aastaga (1. septembrist 1939.a kuni 22. juuni 1941.a) lennukoosseisust 18533 inimest, sealhulgas 13535 tapetute ja teadmata kadunutena ning 4998 haavatutena. Need
arvud, viitega Luftwaffe kindralkortermeistri andmetele, avaldati Nõukogude Liidus juba pool sajandit
tagasi, kuid kardetavasti suhtutakse neisse veel nüüdki kui „sensatsioonilistesse ja skandaalsetesse“. Võttes
arvesse, et saksa hävitajagrupi lendavkoosseisu kuulus 40-45 inimest ja pommitajagruppi umbes 200 (saksa
pommitaja ekipaaži kuulus 4-5 inimest), tuleme me järeldusele, et 22. juuniks 1941.a võrdusid ainuüksi
pöördumatud kaotused kõigi Luftwaffe lennugruppide maksimaalse isikukoosseisu arvuga! Peale
selle oli veel 5000 inimest saanud haavata ning mitte kõik ei pöördunud haiglast lennukikabiini tagasi.
Kuna selliste tohutute kaotuste juures saksa lennuvägi siiski veel eksisteeris, siis on sellele vaid üks
seletus – 22. juuniks 1941.a istusid lennukikabiinis peamiselt noored, kiirkorras ettevalmistatud „hitlerjuugendi“ kasvandikud, kes asendasid hukkunuid - kogenuid ennesõjaaegse ettevalmistusega lendureid.
Mõningase ettekujutuse nende lendurite ettevalmistuse taseme ja tempo kohta annab see fakt, et 22. juunil
1941 hukkusid kuus „Messerit“ hävitajate grupist II(Sch)/LG-2 – need ei suutnudki nõukogude piiri
ületada, vaid purunesid Suwalki lennuväljalt õhku tõustes. „Schulengruppe“ – see tähendab umbes õppelahingu grupp. Jah, „Messeril“ oli halb komme stardis kergesti kummuli keerata, kuid ajada kuus masinat
38-st ühe päevaga puruks...? Tervikuna sai kahe esimese aastaga lennukoolides surma 1924 kursanti ja veel
1439 haavata. Peale selle sai juba riviväeosades avariides ja katastroofides surma 1609 ja haavata 485
lennukoosseisu kuuluvat inimest.
Nende kuivade numbrite illustreerimiseks võib tuua järgmise näite. „Lahing Britannia pärast“ suuremate
võitluste lõppedes olid üheksa paremat saksa pilooti: Balthazar, Wick, Galland, Joppien, Mölders, Mayer,
Müncheberg, Oesau, Schöpfel. Ainult kolm neist: Mölders, Oesau ja Joppien võtsid osa õhulahingutest
Idarindel „Barbarossa“ alguses. Neli neist – Galland, Balthazar, Müncheberg ja Schöpfel – jätkasid võitlust
läänes inglastega, aga kaks – Wick ja Mayer – olid selleks ajaks juba hukkunud...
22. juunil 1941 kohtusid ellujäänud saksa ässad nõukogude – nagu kirjutati ühes uuemas raamatus „mitteadekvaatsete asjaarmastajatega“. Sõja esimene päev ei olnud nõukogude lennuväele – pehmelt öeldes
– kõige õnnestunum. Kuid sellest hoolimata lõppes 22. juunil hävitajate eskaadri JG-27 komandöri
Schellmanni (Hispaania ja kõigi järgnevate kampaaniate veterani) elutee. Samal päeval tulistati alla veel
üks kogenuim Luftwaffe piloot – hävitajate grupi II/JG-53 komandör Bretnunz (ta suri saadud haavadesse
nelja päeva pärast). Baltika kohal sai allatulistatud Ju-88-s raskelt haavata polkovnik Reithel pommitajate
eskaadrist KG-77. Samal esimesel päeval sai haavata pommitajategrupi I/KG-3 komandör Heinze.
Järgmisel päeval tulistati nõukogude hävitajate poolt alla pikeerijate grupi I/StG-2 komandör Hitschold ja
hävitajategrupi II/JG-51 komandör Fozo (kaks viimast jäid ellu ja leiti pealetungivate saksa vägede poolt).
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Loomulikult, 22. juunil 1941.a. alles algas kogenud, hästi ettevalmistatud lennuväekaadrite „väljalangemine“. 2. juunil 1942.a konstanteeris Edelarinde ÕJ juhataja oma käskkirjas, et „vaenlane saadab
lahingusse nõrgalt ettevalmistatud lendureid. Vastase allatulistatud ja vangi võetud lendurite seas on
„verisulis“ piloodid, kes on peale lennukooli sooritanud ainult 1-2 lendu. Vangilangenute tunnistuste
kohaselt moodustavad sellised „rohelised“ kuni 50 % fašistlike õhujõudude lennukaadrist.“ Nende
„protsentide“ suuruse üle võib vaielda, kuid on tõsiasi, et enamik nõukogude lennuväe lennukaadri
ettevalmistusega seonduvaist probleemidest olid sama omased ka meie vastasele, kes oli tõmmatud
pikaajalisse õhusõtta paljudel rinnetel.
Veel üheks püsivaks müüdiks, milleta ei saa läbi enamik 22. juuni sündmuste kohta kirjutatud raamatuid,
on dogma „tehnika mitteomandamisest“. Pidevad pseudoajalooliste teoste lugejad juba teavad, millest jutt
käib. Ülejäänutele selgitame, et kõige moodsam „tõde sõja alguse kohta“ on selline: I-16, SB ja DB-3 tüüpi
lennukeid ei maksa arvesse võtta, kuna need on „vananenud“. Kuid ka uusimaid MiG-3 ja Pe-2 ei tasu
arvestada – kuna lennukoosseis „ei jõudnud neid omandada“ s.o nendega lendamist selgeks õppida. Null
pluss null võrdub nulliga – ja kogu mitmetuhandeline nõukogude lennuvägi haihtub. Nagu uni, nagu
hommikune udu...
Selle müüdi püsivus pole juhuslik – selles on oma tõetera olemas. Võrreldes viimse pisiasjani tuttavate
„išakkide“ ja SB-dega olid uued lennukid muidugi harjumatud ja nõrgalt tundma õpitud.
See on fakt. Aga hinnata seda fakti tuleb meie arvates ikka ja jälle sellest universaalsest kriteeriumist
lähtudes: „Kõik selgub võrdluses“! Võrreldes rahuaja normide ja tingimustega olid need kolm sooja kuud
(aprill, mai, juuni), mis olid nõukogude ÕJ käsutuses enne sõda, tõesti vähe uue sõjalennuki omandamiseks. 686 lendurit, kes olid 22. juuniks selgeks õppinud MiG-3-e ja 156 lendurit, kes olid 22. juuniks
omandanud JAK-1-e – ju oli siis seda tõesti vähe. Kui võrrelda neid selle tohutu uute lennukite hulgaga,
mis 1941. aastal lennukitehastest välja voolas (1941.a lasti välja 3100 MiG-3, 2463 LaGG-3 ja 1354 JAK-1
tüüpi lennukit). Muide, need arvud – 686 ja 156 – on võetud korduvalt tsiteeritud V.I.Aleksejenko teosest,
kes eriti „demokraate“ ei armasta.
Nüüd vaatame neile kolmele soojale kuule sõja vajadustest lähtuvalt. Kuidas, millistest tähtaegadest
lähtuvalt toimus sõja ajal lennuüksuste ümberrelvastamine ja lendurite ümberõpe? Kas siis üleminek I-16-lt
MiG-3-le oli ainuke selline tegevus kogu sõja jooksul? Kas siis kogu ülejäänud lennuvägi (nii meie kui ka
teiste riikide oma) sõdis kuus aastat (1939-1945) ühtedel ja samadel lennukimudelitel?
Mõned Põhjalaevastiku ÕJ hävitajapolgud relvastusid sõja jooksul ümber 5-6 korda: algul „išakkidelt“
„Hurricanele“, siis JAK-1-le, siis „Kittyhawk“-le, siis „kobradele“ ning sõja lõpus La-7-le. Ning kui kaua
siis võttis aega lendurite ümberõpe – kas 1 aasta ühele lennukile?
Vaatame, kuidas olid lood meie liitlastel. 1940.a. mais käis prantsuse hävituslennuväe ümberrelvastumine
„käigu pealt“, kõige pingelisemate õhulahingute ajal. Kolme nädalaga – 10. maist kuni 5. juunini –
relvastati ümber: „Dewoitine“ D-520 peale – kolm gruppi (GCII/3, GCII/7, GCIII/3; „Bloch“-152 peale –
kaks gruppi (GCII/6 ja GCII/9); „Hawk“-75 peale üks grupp (GCIII/2).
Eriti tasub pöörata tähelepanu „Dewoitine“ D-520-e omandamise tempole. Kõige esimesed sellised
masinad saabusid riviväeosadesse 1940.a aprillis(!). 10. maiks oli neid 36 tükki. Kuni vaherahuni anti
prantsuse õhujõududele veel kolmsada D-520, millega relvastati kolm ülalnimetatud gruppi (polku).
Võideldes nende hävitajatega, tulistasid prantsuse lendurid alla 108 saksa lennukit, kaotades ise 54. Veel 31
„Dewoitine“ purunesid avariides. 6. juunil 1940.a. tulistas sub-leitnant Pommier Layragues GCII/7
koosseisust alla tol momendil parima saksa hävituslenduri Möldersi (too pääses langevarjuga). Siis tulistas
prantsuse lendur alla veel ühe “Messeri”, mille järel tal lõppes laskemoon ja sakslased lasksid ta alla. See
mehine lendur hukkus “Dewoitine” kabiinis, kuhu ta istus alles mõne nädala (või isegi mõne päeva) eest…
Tehase Nr.1 sõjaväeesindajate aruannete järgi algas massiline MiG-3-de saatmine lääneringkondade
lennupolkudesse 1941.a jaanuaris. Millega siis tegelesid kõigi tasandite lennuväejuhid, kui uus lennuk veel
juunikuu teiseks pooleks osutus “täiesti omandamatuks”? Ja millal selgus see kurikuulus “omandamatus” –
kas 22. juunil 1941.a või pool sajandit hiljem, kui lennuväe hävingule oli vaja leida järjekordne
“objektiivne” põhjus?
Kõige üllatavamaks Stalini totalitaarse süsteemi juures oli see, et igal pool polnud ühesugust, kõigile
üldist (totaalset) korda. Seal, kus oli asjalik komandör, käis temale alluvas lennuväeosas hommikust õhtuni
kibe töö. Näiteks lendur N.I.Petrovi jutustus (31.HLP, 8.SLD, Balti ESRK):
“…Lennati palju. 1940.a. sügisel hakati õppima uut lennukit MiG-1…See erines paljuski I-16-st,
seepärast tuli meil hommikust õhtuni õppida tundma mootorit ja lennukit, eksplutatsiooni instruktsioone ja
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lennutehnikat. Saabusid katselendurid, kokkupandud lennukitega hakati lendama. Neid juhtis katselendur
Stefanovski, kes selgitas lennuki MiG-1 piloteerimistehnikat, näitas, mida jälgida jne. Mäletan, kuidas
nägime vaeva. Lennuõnnetusi ei olnud, aga eeldusi nendeks küll…Pole midagi – saime hakkama. Ja enne
Suurt Isamaasõda juba valdasime vabalt. Alates aprillist 1941.a olime juba uute MiG-1 lennukitega
valvekorras…Aprilli lõpus alustasime tugevdatud treeningut lüli koosseisus, koonuse pihta laskmises,
õhulahingutes…Sagenesid öised lennud lüli koosseisus kooslennatuse treenimiseks…”
P.I.Tsupko, pikeeriva pommitaja Ar-2 komandör meenutab:
“…Me saime vastavad instruktsioonid ja metoodilised juhendid pommiheitmise kohta pikeerimiselt. Kuid
üks asi on lugeda paberilt, teine asi teha sama asja õhus…Meie õppelennnud sarnanesid rohkem
katselendudele. Peale igat lendu koguti meid kokku ja analüüsiti vaatlejate ning ekipaaži aruannete põhjal
minutikaupa pilootide ja laskurite tegevust... Polügoon asus Belovežje ürgmetsas lagendikul. Seal oli
lubjaga maapinnale joonistatud tankide, autode ja suurtükipatareide kujutised. Neid sihtmärke me siis
pommitasimegi tsementpommidega. Iga lennuga suurenesid meie oskused ja meisterlikkus. 1941.a.
kevadeks valdasime me sellist pommiheitmist juba üsna kindlalt…
Ja samal ajal kirjutati teises väeosas teise asjaliku komandöri peale kaebusi ja süüdistati teda
spioneerimises Sansibari kasuks. Kolmandas väeosas “võitles” komandör avariilisusega, mistõttu pidid
lendurid õppelendude asemel tuupima pähe mootori AM-38 silindri läbimõõtu ja kolvikäigu pikkust (see
pole anekdoot, see juhtus 4.Ründelennuväe polgus). Tegeleti ka päris veidrate asjadega:
“…Sel korral pidime me alustama üksikvõitleja riviettevalmistusega, näitama, kuidas me kamandame
jagu…Algas ettevalmistus. Oma jakku ma valisin 11 pikka kasvu võitlejat pikkusega 175 kuni 180 cm. Ja
hakkasime pihta…Riviettevalmistus, poliitõppused, relvade puhastus ja rivis käimine lauluga…Ja nii iga
päev, terve kuu jooksul…Üks asi tekitas mulle piinlikkust – komandode andmine ei kukkunud mul just hästi
välja. No ei olnud häält. Ja siis otsustasin ma häält treenida: läksin regulaarselt sopkadele ja karjusin. Just
karjusin, nii kõvasti kui suutsin, siis deklameerisin luuletusi, karjusin käsklusi jne…
…Pärast hiilgavat võitu riviettevalmistuse võistlusel tuli mulle uus mure. Nüüd pidime komandöri juurde
ilmuma “täies vormis”. Aga “täies vormis” tähendas koos saabli ja kannustega. Jälle probleem! Riputasin
saabli külge ja oleksin peaaegu kukkund: tolknes mul jalge vahel. Et hoida enda kui parima rivimehe
kuulsust, tuli mul iga päev treenida. Seda ma ka tegin iga päev oma kabinetis…”
Lugupeetud lugeja, mis te arvate – mille kohta SEE käis? Niimoodi jutustab oma memuaarides
kahekordne Nõukogude Liidu Kangelane, väljapaistev katselendur, lennuväemarssal E.J.Savitski sellest,
kuidas ta 1941.a kevadel raiskas terve kuu aega riviettevalmistuseks ja karjumisele. Aga missugusel
ametikohal oli 1941.a kevadel 28-aastane kapten Savitski? Vastame – ta oli 29.hävituslennuväediviisi
komandör! Aga kes oli see idioot – teist sõna ei leia – kes 1941.a. kevadel sunnib lennuväediviisi
komandöri tegelema jao rividrilliga ning käseb tal lennuväljal ringi käia saabli ja kannustega? See oli
Kaug-Ida rinde juhataja, Kodusõja kangelane, armeekindral Apanassenko. Räägitakse, üks parematest…
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Peatükk 22

Löök lennuväljade pihta – teooria ja praktika
Meie uurimus jõudis lõpuks kõige tähtsamani - püüame kindlaks teha, mis siis juhtus nõukogude lennuväega 1941.a suvel. Absoluutne enamus vanu ja uusi ajaloolasi (kaasa arvatud V.Suvorovi arvukad
pooldajad ja raevukad kriitikud) ei näe siin isegi teemat, mida uurida. Mis siin uurida on? Iga koolipoiss
teab peast selliseid manamisi: „22. juuni koidikul...ootamatu löögiga 66 lennuvälja pihta...kaotatud 1200
lennukit, neist 800 – otse maapinnal...“ Kõikides sõja algust puudutavates tekstides – ajaleheartiklist kuni
paksude monograafiateni – on need numbrid sees. Ärme esialgu süveneme ajalukku, vaid pöörame
tähelepanu ainult aritmeetikale, mis juba iseenesest kutsub esile hämmelduse.
Ametlik saksa ülemjuhatuse teadaanne väitis, et sõja esimesel päeval tulistasid saksa lendurid alla 322
nõukogude lennukit, nõukogude ajaloolased aga väidavad üksmeeles 400 (1200 – 800 = 400). See on
enneolematu juhtum lennuväe ajaloos, kus hävituslendurid (normaalse kolmekordse suurendamise asemel)
teatavad väiksema arvu võite kui vaenlane ametlikult tunnistab! Sellel paradoksil on kaks võimalikku
seletust. Esimene on äkiline tagasihoidlikkuse puhang, mis tabas saksa lendureid 22. juunil 1941. Teine
variant on, et nõukogude „ajaloolased“ said aastaid hiljem korralduse kanda õhulahingutes maha täpselt
üks kolmandik väljamõeldud kaotustest.
Edasi. Võrreldes arvu 1200 nõukogude lennukite üldarvuga lääne sõjaväeringkondades (SRK) tuleb välja,
et 87 % (kuus seitsmest) lennukitest jäi selle „ootamatu kallaletungi“ järel terveks. Lendavkoosseisu – aga
see on peamine osa võitlusvõimelisest lennuväest - kaotused olid (protsentuaalselt) hoopis tühised. Kuidas
said siis sellised kaotused olla katastroofilise purustamise põhjuseks? Järgmisel päeval pärast kurikuulsat
„kaotatud 1200 lennukit, neist 800 – otse maapinnal...“ ületasid nõukogude õhujõud endiselt vastast
mitmekordselt. Kunas ja mismoodi siis sai Luftwaffe absoluutse ülekaalu õhus?
Edasi, 66 lennuvälja – kas need olid siis KÕIK läänepoolsete SRK-de lennuväljad? Või vähemalt suurem
osa neist? Tegelikult aga osalesid esimeses löögis nõukogude lennuväljade pihta 868 lennukit (637
pommitajat ja 231 hävitajat), mis ründasid mitte 66, vaid 31-te lennuvälja. Aga olgu, ärgem norigem
nõukogude ajaloolaste pisikeste „apsakate“ kallal. Püüame parem selgust saada lääne SRK-de lennuväljade
süsteemis ja arvus.
Lennuväljade arvude kohta käivad numbrid klapivad harva isegi ühe ja sama autori ühes raamatus.
Tõenäoliselt on see seotud sellega, et 2-tonnise stardikaalu ja 130 km/h maandumiskiirusega lennukite
epohhil oli see mõiste „operatiivlennuväli“ ise küllaltki laialivalguv. Suvel kõlbas selliseks lennuväljaks iga
enam-vähem sile väli pärast vähest korrastamist. 1940.a. sügisel võeti vastu otsus viia lennuväljade arvukus
nõukogude õhujõududes kolmeni iga lennuväepolgu kohta (1 põhiline ja 2 operatiivlennuvälja). Seda
otsust, nagu ka tuhandeid teisi samasuguseid partei ja valitsuse otsuseid riigi ettevalmistamiseks Suureks
Sõjaks, viidi edukalt täide. Monograafia „1941. aasta – õppetunnid ja järeldused“ autorid teatavad, et
„kokku oli piiriäärsetes SRK-des 116 lennuväepolgu kohta 477 lennuvälja (95 põhilist ja 382
operatiivset)“
Nende vapustavate tunnistuste juurde esitatakse tabel Nr.5. Pisikeste tähtedega teatatakse, et need
andmed – 95 põhilist ja 382 operatiivset – kehtivad 1. jaanuari 1941.a kohta! Aga jaanuaris puhuvad
NSVL-s tuisud ning kevadel hakkab pihta aktiivsete ehitustööde periood. Samas tabelis Nr.5 teatatakse, et
erinevas valmidusastmes oli veel 278 ehitatavat lennuvälja.
Muuseas, kõige suuremaid kaotusi kandnud „ootamatust löögist 26 (66 – see on kõikidel rinnetel kokku.
– M.S.) lennuvälja pihta“ Lääne Erisõjaväeringkonnas (ESRK) oli tabel 5. järgi 29 põhilist, 141
operatiivset ja 55 ehitatavat lennuvälja. Ja seda ikka selle 1. jaanuari seisuga. Kuus kuud hiljem oli kindlasti
suur osa neist „ehitatavaist“ juba valmis saanud. Balti ESRK-s oli 15 lennuväepolgu kohta vähemalt 70
lennuvälja, neist 21 põhilist ja 49 operatiivset.
Äärmiselt liialdatud on ka kuulujutud selle kohta, nagu oleks enamus lennuväljadest olnud „suurtükilasu
kaugusel piirist“. Otse piiri ääres (20-30 km vöönd) olid ainult hävituslennuväepolkude operatiivlennuväljad – ja see oli täpselt samamoodi ka sakslastel. Varem (Ptk.7) tõime ära 41-42. aasta käskkirjad,
kus hävituslennuväe komandöridelt just nõutakse kategooriliselt lennuväljade rindele lähemale viimist
(sama 20-30 km rindest). Isegi kõige enam kaotusi kandnud Lääne ESRK-s ei sattunud ükski lennuväli
suurtükitule alla – ja see oleks ka võimatu olnud. Põhjus oli lihtne – Wehrmachti selle aja põhilised
suurtükisüsteemid ei tulistanud nii kaugele, aga üksikuid suure võimsusega suurtükiväeosi kasutati hoopis
teiste sihtmärkide tulistamiseks. 9.SLD (SLD = segalennuväediviis, kus olid nii hävitajad kui ka
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pommitajad) baaslennuväljad asusid Belostoki ja Zabluduvi juures (80 km piirist), Rossi juures (170 km
piirist) ja Belskis (40 km piirist). Mis puudutab Lääne ESRK pommitusdiviise (12. ja 13. PLD), siis need
baseerusid hoopiski Vitebski, Bobruiski ja Bõhhovi rajoonis, umbes 350-400 km piirist. Sakslased,
muideks, tõid oma pommituseskaadrid palju lähemale...
Edasi. Mõnedes eriti paksudes raamatutes tuuakse veel ära selle arvu (1200 hävitatud lennukit) selline
šifreering: „seal hulgas 11.SLD – 127, 9.SLD – 347, 10.SLD – 180 lennukit“. Teiste sõnadega kaotati
ainult kolmes Lääne ESRK lennuväediviisis üle poole (654 lennukit) esimesel päeval kaotatud
lennukitest. Miks? Muidugi, ühesugused on ainult telefonipostid, kuid ei saanud ju üks kogu Punaarmee
jaoks üldine põhjus – ootamatu kallaletung – põhjustada nii erinevaid tulemusi! Kui kogu häda juhtus
sellepärast, et Stalin (kartes anda Hitlerile ettekäänet kallaletungiks) keelas vägede lahinguvalmidusse
viimise, miks siis selle kurja (või rumala?) käsu tagajärjed avaldusid nii erinevalt?
Veel kaalukamaks osutus just nende kolme diviis „panus“ nõukogude lennuväe „maapinnal hävitamisse“.
Asi on selles, et üldlevinud arvuks (allpool me arutame selle tõepärasust) Lääne ESRK õhujõudude
kaotustest lennuväljadel (s.o maapinnal) on 528 lennukit. Ükski paljudest autoritest pole seda arvu kuue
Lääne ESRK lennuväediviisi vahel „lahti šifreerinud“. Kui arvestada seda, et 12.PLD (pommituslennuväediviis) lennuvälju Vitebskis ja 43. HLD (hävituslennuväediviis) lennuvälju Oršas ei rünnatud
esimesel päeval üldse ning 13.PLD (Bobruiski kant) juhataja Polõnini memuaaridest tuleb välja, et tema
väeosa kaotas 22. juunil maa peal 2 lennukit, siis järeldub sellest, et praktiliselt kõik Lääne ESRK lennuväe
maapealsed kaotused jagunesid just 9. ,10. ja 11. SLD vahel. Teiste sõnadega tuli kaks kolmandikku (526
lennukit 800-st) „rahulikult magavatel lennuväljadel“ kaotatud lennukitest kolme diviisi peale.
Kolm kahekümne viiest
Tegelikult oli diviise tunduvalt rohkem. Nagu täiesti põhjendatult kirjutavad monograafia „1941. aasta –
õppetunnid ja järeldused“ autorid, „oli nõukogude õhujõudude läänepoolses grupeeringus 48 lennuväediviisi“. Kuid jättes sellest nimekirjast välja Leningradi SRK ÕJ diviisid, suur hulk uusi formeeritavaid
diviise, kauglennuväediviisid (mis juba oma asukoha tõttu ei saanud sattuda esimese löögi alla) jõuamegi
kõige minimaalsema arvu juurde – 25 lennuväediviisi.
Nõustuge, austatud lugeja, kuidagi veider loogika tuleb välja! See, mis juhtus kolmel objektil 25-st,
loetakse tüüpiliseks, aga see mis juhtus ülejäänul (või õieti – mis ei juhtunud) 22-l objektil 25-st (või isegi
45-l juhul 48-st), see loetakse harvaks erandiks, mida ei tasu isegi meenutada!?
Kuid ka sellega ei piirdu 22. juuni ajaloolis-aritmeetilised mõistatused! Needsamad 9., 10., 11. segalennuväediviisid, mis asusid Grodno, Belostoki ja Bresti rajoonis, kujutasid endast tegelikult suuri
hävituslennuväe koondisi. Nende koosseisus oli 10 hävituslennuväe polku, 450 hävituslendurit,
relvastuses oli (1. juuni seisuga) 616 hävituslennukit, millest 520 oli lahingukorras. See oli poolteist korda
rohkem kui oli hävitajaid nende vastas seisvates Luftwaffe lennugruppide koosseisus (2.Õhulaevastik).
Selline lennukite „üleküllus“ tekkis ümberrelvastumise pärast. 9.SLD koosseisus olevas neljas hävitajate
polgus (206 lendurit) oli lisaks 237-le uhiuule „migile“ veel 130 „vana tüüpi“ hävitajat (I-16, I-153).
Rünnata lennuvälja, kus baseeruvad hävitajate polgud, on sama ohtlik kui torkida kepiga herilasepesa.
Mispärast siis just need hambuni relvastatud diviisid kandsid kõige suuremaid kaotusi? Kas poleks juba aeg
esitada küsimust – aga kes õieti nägi pealt seda nõukogude lennuväe (või vähemalt Lääne ESRK lennuväe)
hävitamist „esimese löögiga lennuväljade pihta“? Kustkohast õieti võeti see veider hüpotees, mida nüüd
juba aastakümneid topitakse meile vaieldamatu aksioomina?
„Belostoki eendi“ territoorium, kus asetsesid 9., 10. ja 11. SLD, loovutati korratult taganeva Punaarmee
poolt sõja esimese 3-4 päeva jooksul. Vähesed allesjäänud dokumendid jutustavad meile hirmsa pildi paljutuhandelise armee lagunemisest:
„...jalavägi on demoraliseeritud ja ei osuta kaitses vastupanu. Korratult taganevaid allüksusi, aga ka
terveid väeosi, tuli rindele tagasi pöörata kõikide astmete komandöride jõupingutustega, kuigi need
pingutused ei andnud sageli (isegi relvadega ähvardades) tulemusi...
...28.laskurkorpuse ja 14.mehhaniseeritud korpuse segipaisatud väeosad, kes ei jõudnud end korda
seada, ei pidanud sellele rünnakule (mida toetas suur hulk lennuväge) vastu ja alustasid taganemist
Jaselda jõe taha, see taganemine muutus paaniliseks põgenemiseks...
...vaenlane surub kaitse maha miinipildujate ning suurtükitulega, samuti ka lennurünnakutega. 20-s
teede-ehituspolk ja üks koondpataljon põgenesid, suurtükiväelased on suures osas välja langenud. Kõik
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minu ressursid on ammendunud. Käskisin viimseni vastu pidada, kuid mul pole usku, et me suudame seda
rajajoont hoida...
...kursantide pataljonid pidasid vapralt vastu, kandsid suuri kaotusi, sidet nendega pole. Rindele
autodega saadetud koondpataljonid jooksid miinipildujatule ning lennurünnakute tõttu laiali. Sõjanõukogu
isikliku sekkumisega taganemine peatati...
...läbi armee ala liiguvad lõppematu vooluna inimesed ja isegi väeosad. Peatati ja seati lahingukorda
301. haubitsapolk, millel on piiratud mürsuvaru. Tagalasse liikus 518. õhutõrjepolk, millel on uus tehnika,
kuid mitte ühtegi mürsku...neljandat korda kannan ette, et armeestaabi šiffer on sattunud vaenlase kätte...
...garnisoni ainuke võitlusvõimeline üksus on tankikool. Ülejäänud koosseis kujutab endast paanikatekitajatest tagalarotte, kes on olukorrast demoraliseeritud ning kelle sekka on pugenud suur hulk saksa
luure agente...On esinenud komandöride ja võitlejate jooksupanekut, provokatsioonilist öist paanikat...
3.osakonna („eriosakond“) ja tribunali puudumine vähendab tunduvalt garnisoni niigi kehva võitlusvõimet. Peale selle pole tanke ega suurtükke...“
Kas tõesti sai keegi sellises enneolematu katastroofi olukorras (kus jäljetult kadusid kümned kindralid ja
tuhanded tankid) koostada tõepärase hukkunud lennukite nimekirja, mis justkui olevat hävitatud löökidega
õhust? Näidates ära nende lennukite täpsed kahjustused, tuues ära vaenlase lennuväe täpse rünnakuaja? Ja
kui tõesti selline loetelu on olemas, miks siis seda pole näidatud möödunud kuue aastakümne jooksul?
Miks siis keegi pole seda võrrelnud juba teadaolevate ja kõigile kättesaadavate Luftwaffe dokumentidega?
Millel üldse põhinevad need „üldtuntud“ arvud „maapeal hukkunud lennukite kohta“?
Akadeemiliselt soliidses Koževnikovi monograafias nõukogude lennuväest Suures Isamaasõjas seisab
pärast Läänerinde lennuväe kaotuste numbreid viide nende numbrite allikale. Kas teate missugusele? Viide
populaarsele raamatule „NSVL-u lennundus ja kosmonautika“! See on umbes sama, kui viidata
allveelaevade projekteerimise monograafias Jules Verne raamatule. Ning pange tähele, et kümnetel teistel
(palju vähemtähtsatel) juhtudel toob Koževnikov ära viite arhiividokumentidele, nii nagu ongi ette nähtud
sellise mastaabiga ajaloolises uuringus. Marssal G.V.Zimin kirjutab oma ÕJ kõrgemale juhtivkoosseisule
ette nähtud raamatus „Taktika lahingulistes näidetes“ pärast traditsioonilist fraasi – „vaenlasel õnnestus
hävitada kuni 1200 lennukit, neist umbes 800 lennuväljadel“ – viiteks propagandistliku raamatukese
„Nõukogude lennuväe lahingukuulsus“.M.Voenizdat, 1953. Ja kõige selle juures on marssal Zimini
raamatu lõpus mitmel leheküljel nimekiri viidetest Kaitseministeeriumi arhiivi (TsAMO). Vaevalt on see
juhus. Tõenäoliselt lihtsalt pole muud, millega kinnitada legendi „1200, neist 800 lennuväljadel“.
Umbusklik lugeja sai tõenäoliselt juba pahaseks, ma loodan? „Kuidas pole muud? Ma ju lugesin omaenda
silmadega kirjeldusi, kuidas 22.juunil hävitati lennuväljadel 5 minutiga kõik...“
Täiesti õige. Lugesite. Näiteks selline tekst:
„...Äkki rebestas mootorite möirgamine vaikuse taevas Rovno kohal. Videvikust libisesid välja kolm
lennukit, ületasid madallennul lennuraja piiri ja suundusid pikkades ridades seisvate hävitajate poole.
Sekundi pärast olid nad juba nende kohal ning lennukite kõhtudest vallandus kahekiloste kildpommide
sadu.. Tulised killud tungisid tiibadesse ja keredesse, lõhkusid bensiinipaagid... Põleva bensiini leegid
haarasid ühe lennuki teise järel. Kolm eskaadri KG-53 „Heinkel-111“ pöördusid laisalt ja sööstsid
veelkord üle lennuvälja, valades põlevad rusud kuulipildujatulega üle, samal ajal kui jahmunud nõukogude
lendurid oma vooditest üles hüppasid. Kahe minutiga lõppes 23.diviisi kui lahinguväeosa (autori
rõhuasetus) olemasolu... Diviisikomandör polkovnik Vanjuškin seisis keset rususid ja nuttis...“
See sonimine peaks olema lennunduse ajaloo huvilistele hästi tuntud. Tänu oma „suurele kunstipärasusele“ tõlgiti see mitmesse keelde, sealt pöördus tänu „tagasitõlke“ meetodile tagasi Venemaale ja
rändab nüüd mööda igasuguseid pseudoajaloolisi teoseid kui „autoriteetsete lääne ajaloolaste uuringute
tulemus“.
Ärme hakkame norima pisiasjade kallal – mingit 23.lennuväediviisi Rovno kandis Edelarindel (ja üldse
läänepoolsetes SRK-s) ei olnud ja ka KG-53 „Heinkelitel“ (mis kuulusid 2.Õhulaevastikku ja asusid seega
hoopis Läänerinde vastas Valgevenes) polnud 22. juuni hommikul Ukrainasse asja.
Ärme hakkame pead murdma selle üle, miks mitteeksisteeriva diviisi nutva komandöri perekonnanimi on
sama kui reaalsel kodumaa reeturil Vanjuškinil (20.armee õhujõudude juhatajal, kes astus sakslaste
teenistusse).
Palju tähtsam on muu – millal just „23.lennuväediviis“ lakkas olemast kui lahinguväeosa? Kas peale
kolme pommitaja kaheminutilist rünnakut või tunduvalt varem?
Kahjuks pole paljud lugenud (või on lihtsalt unustanud) teist, sama ilusat teksti:
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„...Rünnaku alla sattunud lennuväeosade isikukoosseis näitas üles visadust. Ohvitserid sööstsid lennukite
juurde, vaatamata pommiplahvatustele ja ründelennukite kuulipildujatulele. Nad tirisid lennukid põlevatest
angaaridest välja. Hävitajad sooritasid hoojooksu mürsulehtritest puretud väljal läbi suitsukatte ja
vahetpidamatute plahvatushelkide. Mitmed lendasid siinsama uppi, sattudes mürsulehtrisse, teised paisati
plahvatustega õhku ja langesid alla põlevate tükkidena... Ja siiski õnnestus mitmetel õhku tõusta. Pimedast
meeleheitest ja vihast esilekutsutud mehisusega, jälgimata enam mingisugust plaani ja rivi, sööstsid nad
üksiklahingutesse nõukogude lennukite vastu...“
Nii kirjeldas N.N.Španov oma kuulsas raamatus „Esimene löök“ nõukogude lennuväe rünnakut saksa
lennuväljadele ja esimese löögi tagajärgi. Isegi vihatud hitlerlastel arvati olevat „visadust ja mehisust“.
Olgugi esile kutsutud „pimedast meeleheitest“...
Kuulsusrikkas Kuibõševi lennundusinstituudis õpetati mulle peamist: hea vastus algab heast (s.o õieti
formuleeritud) küsimusest!
Seepärast teeme kõigepealt kindlaks terminid. Mis asi on - lahinguväeosa? Mis asi on - sõjaväelennuväli?
Kogu segadus (kui see on tõesti segadus, aga mitte tahtlik demagoogia) tekib meie arvates sellepärast, et
mõiste „sõjaväelennuväli“ all mõistetakse kohta, kus seisavad sõjalennukid. Ja mõiste „lahinguväeosa“ all
suurt relvastatud inimmassi. Jah, sellise „lahinguväeosa“ saab tõesti paari minutiga laiali ajada. Jah, sellisel
„sõjalennuväljal“ saab tõesti hävitada kõik lennukid kolme „laisalt pöörava pommitajaga“. Või lasta need
puruks kolme kuulipildujaga – duralumiiniumist kerest saavad harilikud jalaväe kuulipildujad kenasti jagu
ning „põleva bensiini leegid haaravad ühe lennuki teise järel“. Aga veel võivad sellisele „sõjalennuväljale“
tulla poisikesed lähimast külast ja lihtsalt tikkudega mängides süüdata ning hävitada kõik
„23.lennuväediviisi“ lennukid!
Tõelisel sõjaväelennuväljal ei saaks midagi ülalkirjutatut juhtuda. Sellepärast, et sõjaväelennuväli pole
mitte suur põld seal seisvate lennukitega, vaid sõjaväeosa (lahinguväeosa) baseerumise koht. Väeosa aga
elab ja tegutseb Määrustiku järgi, instruktsioonide ja eeskirjade kohaselt. Ning kõik on neis kirjas – kellel,
mida, kus ja kuidas teha. Ning inimesed, kellel on kästud seda kõike teha, pole mitte ainult inimesed
mundris, vaid nad on ka andnud Vandetõotuse s.o on enda peale võtnud väga tõsised kohustused. Vaat
sellisel juhul muutub löök lennuvälja pihta ründaja jaoks väga tõsiseks ja ohtlikuks ettevõtmiseks.
Kuid võib-olla on rünnakukatsega seotud suur risk õigustatud? Äkki sellise löögi suur efektiivsus
õigustab seda riski ja võimalikke suuri kaotusi? Kahjuks on juba sellise küsimuse esitamine paljude meelest
imelik. Tänu pikki aastaid kestnud nõukogude propagandale on sellisest löögist kujunenud püsiv müüt kui
superefektiivsest lahingutegevusest. Et taktikaline lennuväelöök vaenlase lennuvälja pihta on alati väga
kasulik ja tulemuslik. Kuid see on ainult müüt! Miks?
Esiteks sellepärast, et iga lennuväe peamiseks ja kõige tähtsamaks osaks on lendurid, mitte lennukid.
Löök lennuvälja pihta – ka kõige õnnestunum – toob ka parimal juhul kaasa vaid lennukite hävitamise. Aga
lennukid on lennuväes (kordame seda sajandat korda) mitte midagi rohkemat kui kulumaterjal. Kuid
ründav pool kaotab rünnakus mitte ainult lennukeid, vaid ka lendureid! Kusjuures kaotab pöördumatult –
vaenlase lennuvälja kohal allatulistatud piloot saab surma või paremal juhul satub vangi. Nii seda kui teist
kutsutakse sõjaväe keeles „pöördumatu kaotus“.
Teiseks on lennukit maapinnal hävitada palju raskem kui õhus. Lendav objekt on väga haavatav.
Üksainus auk radiaatoris, juhusliku killu läbi vigastatud juhtimishoovastik, kuulipildujavalanguga
väljarebitud tüürikate – ja kõik, lennuk hukkub! Aga samad vigastused, kui need saadakse maapinnal,
viivad lennuki rivist välja vaid remondi ajaks. See on aga mõni päev või isegi mõni tund (meenutame
eelpooltoodud Edelarinde remonditud lennukite arvu).
Kas see on palju või vähe – mõned tunnid? Oleneb ajast. Nüüdsel ajal, mil kasutatakse tuumarakette, võib
mõne tunniga terve sõda läbi saada. Kuid Hitleri sõjakäik Itta ei saanud lõppeda mõne tunni või mõne
nädalaga. “Barbarossa“ plaan nägi ette Wehrmachti väljajõudmise Arhangelsk–Astrahani joonele. Soovijad
võivad ise gloobuse ja kalkulaatoriga relvastatult välja arvutada, kui kaua oleks aega võtnud jalaväel (aga
see moodustas neli viiendikku Wehrmachtist) marssida Brestist ja Grodnost Arhangelski ja Astrahanini.
Vaat sellepärast polnud ajutisel või isegi pidevalt korduval lennukite „rikkumisel“ printsipiaalset
operatiivset tähtsust. Mida ka edukalt tõestasid nõukogude lennuväe löögid saksa lennuväljade pihta.
See ei ole kirjaviga - nõukogude lennuvägi pommitas sõja esimestest tundidest peale saksa lennuvälju,
seejärel soome omi ning hiljem ka sakslaste poolt hõivatud endisi nõukogude lennuvälju.
Kuulus Käskkiri Nr.2, millele Kaitse RK Timošenko kirjutas alla kell 7 hommikul 22. juunil 1941.a,
nõudis muuhulgas:
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„...Võimsate pommitus- ja ründelennuväe löökidega hävitada lennuvägi vaenlase lennuväljadel ja
pommitada tema peamisi maaväegrupeeringuid. Lennuväe lööke sooritada saksa territooriumil kuni 100150 km sügavuseni, pommitada puruks Königsberg ja Memel...“
Seda käsku mitte ainult ei antud, vaid viidi ka edukalt täide. Täpsemalt – püüti täita („hävitada
lennuväge“ ja ka kogu Königsbergi paari päevaga puruks pommitada muidugi ei õnnestunud, aga pärast
polnud enam Königsbergiga asja...), kusjuures mõned pommituspolgud alustasid rünnakuid saksa lennuväljade pihta juba 22. juuni varahommikul, enne Käskkirja Nr.2 välja andmist (sellest me räägime lähemalt
järgnevates peatükkides). Sellest hoolimata ei kutsunud need rünnakud saksa lenduritel ja komandöridel
esile mingisuguseid paanilisi meeleolusid, ettekandeid, mälestusi jne. „Tavaline värk. Sõda. Meie
pommitame – meid pommitatakse.“
25. juunil andsid saksa lennuväljade pihta löögi 3.kaugpommituskorpuse lendurid. Endine korpusekomandör marssal Skripko kirjutab: „Keskpäeval sooritas 207.KPLP eduka rünnaku Wilensky lennuväljale, kus hävitati ootamatu löögi tulemusena 40 vaenlase hävitajat...“. 40 lennukit – see on täielikult
hävitatud Luftwaffe hävitajate grupp. Muinasjutt? Tõenäoliselt, kuid miks siis võetakse ilma kahtlemata tõe
pähe Luftwaffe pilootide „jahijutte“? Kas pole imelik: nõukogude marssali mälestusi ei taha nõukogude
propaganda kuidagi uskuda, aga kõiki „hitlerjuugendi“ kasvandike jutustusi võetakse puhta tõe pähe?
Ning veel üks fragment Skripko memuaaridest: „Saades õhuluure teate 50 vaenlase hävitaja
koondumisest ühele lennuväljale (jutt käib lahingutest Berezinal), võttis rinde ÕJ juhataja vastu otsuse
anda nende pihta löök 43.HLD jõududega. Tabades hitlerlased ootamatult, hakkasid meie lendurid
kuulipilduja- ja kahuritulega hävitama maas seisvaid Me-109 lennukeid. Meie hävitajad sooritasid sel
korral vaenlase lennuväljale 79 väljalendu, tekitasid fašistidele tunduvat kahju ja ei kaotanud ise ühtegi
lennukit...“
Poolsada Me-109 hävitajat lennuväljal Berezina lähedal – see oli tõenäoliselt üks Möldersi eskaadri JG51 hävitajagruppidest. Mingeid meenutusi selle kohta, et Mölders „seisis keset rususid ja nuttis“, autoril
leida ei õnnestunud. Ehk suudavad selliseid tunnistusi leida minu raamatu kriitikud? Seni aga lähtume
sellest, et vaatamata süstemaatilistele löökidele baseerumislennuväljade pihta, jätkasid Luftwaffe lendurid
lendamist ja sõdimist...
Kõige võimsaim, organiseerituim ja kauakestvaim õhulöök anti sõja esimesel nädalal mitte sakslaste,
vaid...soomlaste lennuväljade pihta! Ärme kaldume teemast kõrvale kõikide sõjalis-poliitiliste tagajärgede
arutamiseks, mida tõi endaga kaasa Stalini poolt valla päästetud Teine Soome sõda. Piirdume selles
raamatus sügavalt nõukogudeaegse (1985.a) Koževnikovi monograafia tsiteerimisega:
„...25. juuni varahommikul andsid 236 pommitajat ja 224 hävitajat esimese massilise löögi 19 vaenlase
lennuvälja pihta (autori rõhuasetus). Vaenlane, kes ei osanud seda oodata, tabati ootamatult ja ei suutnud
organiseerida vastutegevust. Selle tulemusena said nõukogude lendurid edukalt pommitada lennukite
seisupaiku, kütuse- ja laskemoonaladusid. Lennuväljadel hävitati 41 vaenlase lennukit. Meie lennuvägi
kaotusi ei kandnud. Järgmise viie päeva jooksul anti samade ja uute väljaselgitatud sihtmärkide pihta veel
mitmeid efektiivseid õhulööke. Õhufotokontrolli andmetel ründasid nõukogude lendurid kokku 39
lennuvälja, sooritasid kuni 1000 väljalendu, hävitasid ja viisid rivist välja 130 vaenlase lennukit...“
Nõustuge, et see kirjeldus vastab peaaegu sõna-sõnalt standardse Luftwaffe esimese löögi kirjeldusele
nõukogude lennuväljade pihta! Ja ka arvulised parameetrid (460 lennukit „esimeses laines“) on täiesti
vastav kõige võimsama 2.Õhulaevastiku tegevusele Lääne-Valgevenes. Vahe – kusjuures tohutu suur – on
kahes aspektis. Esiteks arvudes: 25. juunil oli ründaval poolel rõhuv arvuline ülekaal. Teiseks tulemustes:
kuue päevaga (aga mitte sõja esimese kuue tunniga!) hävitati kõigest 130 lennukit. Kusjuures marssal
Novikov, kes just juhtis Leningradi SRK (Põhjarinde) lennuväge, kirjutab oma memuaarides: „vaenlane
kaotas õhulahingutes ja maapinnal 130 lennukit“ s.o mitte kõiki neist 130-st lennukist ei hävitatud
lennuväljadel. Olid ka veel õhulahingud...
Juuli alguses anti lõpuks sama võimas löök ka sakslaste pihta.
„...Peakorter organiseeris 8. juulil viie rinde (Põhja-, Loode-, Lääne-, Edela- ja Lõunarinde) ja
kauglennuväe jõududega lennurünnaku 42 vaenlase lennuvälja vastu Balti merest kuni Musta mereni... 8.
juuli koidikul andsid kaugpommitajad löögi 14 lennuvälja pihta, aga rinnete õhujõud – 28 lennuvälja pihta.
Kokku sooritati 429 väljalendu... Vaenlase lennuväljadel hävitati palju lennukeid, nende seas Läänerinde
ÕJ poolt viidi rivist välja 54 saksa lennukit...“
Aktiivselt tegutsesid vaenlase lennuväe hävitamiseks lennuväljadel Edelarinde õhujõud. ÕJ komandöri
kindral Astahhovi ettekandest loeme:
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„...perioodil 1.07 kuni 10.08 41.a. hävitati rinde lennuväe poolt lennuväljadel 172 vaenlase lennukit.
Need andmed pole täielikud, kuna vaenlase lennuväele öiste rünnakutega tekitatud kaotusi pole täielikult
arvestatud...“
Suur operatsioon kogu nõukogude-saksa rinde mastaabis sooritati 41.a oktoobris. „Punaarmee ÕJ
sooritasid perioodil 11.-18. oktoober 1941.a mitmeid pommilööke vaenlase lennuväljade pihta loode-,
lääne- ja lõunasuunal. Ainuüksi kahel päeval (11. ja 12. oktoober) ja ööl vastu 13. oktoobrit hävitati
Vitebski, Smolenski, Orjoli, Orša, Siverski ja teistel lennuväljadel 166 vaenlase lennukit“.
Austatud lugeja, kas te olete kunagi lugenud midagi nende lennurünnakute kohta? Ja kui olete, kas oli siis
neis raamatutes öeldud, et „8. juulil 1941.a hävitati Luftwaffe peajõud otse maapinnal“ ja pärast seda
saavutas nõukogude lennuvägi „pikaks ajaks täieliku ülekaalu õhus“? Ei? Aga miks ei? Kas siis nõukogude
lennuväe koosseisus polnud kolme DB või SB lennukit, mis oleksid mitte halvemini kui „Heinkelid“
suutnud „laisalt pöörata“ – ja nendesamade lennuväljade kohal Rovno juures, kus nüüd baseerusid saksa
õhujõud, kes olevat 22. juunil „kahe minutiga“ hävitanud müütilise „23.lennuväediviisi“?
Muide, räägime ka lennuvälja seadmetest ja varustusest. Juba juuni lõpuks oli praktiliselt kõik Luftwaffe
hävitajate ja ründelennukite grupid Poolas asuvatelt lennuväljadelt ümberbaseerunud endistele nõukogude
lennuväljadele. Veidi hiljem tegid sedasama ka 4.Õhulaevastiku lennuväegrupid Ukrainas. Just meie
lennuväljadelt, kus – kõik ju „teavad“seda – „midagi ei olnud“ (bensiinihoidlaid, telefoniliine,
sissesõiduteid, varjendeid isikukoosseisule), tegutses saksa lennuvägi kogu 1941.a suve.
Uppuja haarab õlekõrrest. Täiesti absurdne versioon ülisuure nõukogude lennuväe hävitamisest ühe
päevaga (ühe hoobiga, möödaminnes) hakkas lagunema juba esimeste reaalsete faktidega kokku puutudes.
Sellepärast on viimasel ajal ilmunud (22. juuni 1941 sündmustele pühendunud) pseudoajalooline kirjandus
täidetud „kuratlike munadega“. Ajaloolistesse müütidesse pühendamatutele selgitan: niisuguste sõnadega
kirjeldatakse saksa 2,5 kilogrammiseid kildpomme SD2. Nende pommide valing, mis „vallandus saksa
pommitajate kõhtudest“ (vt. ülalpool), olevatki põhjustanud „rahulikult magavate lennuväljade“ pihta
suunatud esimese löögi enneolematu efektiivsuse! Kahjuks pole kõik nii lihtne...
Nõukogude pommituslennuväe relvastuses oli palju erinevat lahingumoona, kokku üle 60 tüübi. Olid ka
väikesekaliibrilised kildpommid, kusjuures erinevalt Luftwaffest, kus „munad“ puistati sihtmärgi kohal
välja tavalisest kastist, oli NSVL-s välja töötatud eriline roteeruv lennukipomm (RRAB). Tänu stabilisaatorite paigutamisele õhuvoolu suhtes nurga alla hakkas RRAB langedes nii kiiresti pöörlema, et tekkiv
tsentrifugaaljõud rebis pommi kesta katki ning paiskas 116 väikest kildpommi AO-2,5 laiali. Peale selle oli
olemas variant RRAB-d, mis laeti süüteseguga KS täidetud klaaskuulidega – sel juhul kaeti tabamisel kuni
ühe hektari suurune pindala. Peale selle olid olemas spetsiaalsed „väljavalamisseadmed“, mille abil valati
vaenlasele kaela süütesegu KS või valge fosfori segu. Peale selle oli betoneeritud stardiradade hävitamiseks
konstrueeritud spetsiaalne betooniläbistav pomm BetAB-250 tahkekütuselise rakettkiirendiga. Peale selle
olid veel „lihtsad“ tiivaalused kassetid ABK-500, mis sisaldasid 108 süütepommi ZAB-1 või 67 kildpommi
AO-2,5.
Oli veel palju muudki, kuid ei 8. juulil ega 11. oktoobril õnnestunud hävitada saksa lennuväge ühe
hoobiga lennuväljade pihta. Miks? Sest lennuväljade pihta antud löökide fantastiline efektiivsus (mida
traditsiooniliselt ülistatakse nõukogude ajalookirjanduses) saavutatakse ainult siis, kui need „löögid“
antakse taganemisel (või paanilisel põgenemisel – terminid võivad olla erinevad) lennuväljale maha
jäetud abitute lennukite pihta! Kui aga sõjaväelennuväljal baseeruvad lahinguväeosad (aga 8. juulil
1941 olid need kahjuks juba Luftwaffe omad), siis need reageerivad rünnakule adekvaatselt: varajase
hoiatuse postid avastavad vaenlase lennukite lähenemise, maapealsed teenistused maskeerivad lennukid,
õhutõrjekahurid tulistavad, hävitajad ründavad, komandörid käsutavad, aga mitte „ei nuta keset rususid“...
Muide, kiidetud „paljukogenud Luftwaffe ässad“ reageerisid samuti täiesti adekvaatselt „väljaõpetamata
poisikeste, kellel oli kolm tundi tsoonilennu kogemust“ vastutegevusele.
„Väldivad meie hävitajatega lahingusse astumist; organiseeritud vastutegevuse korral lahkuvad
lahingust isegi arvulise ülekaalu puhul. Nende nõukogude lennuväljade pihta, kus baseeruvad meie
hävitajate väeosad ja kus vaenlasele aktiivselt vastu astuti ja ta tagasi löödi, loobus vaenlane edasiste
löökide andmisest“. Need read on Läänerinde ÕJ lahingutegevuse aruandest, millele on alla kirjutanud
järjekorras kolmas Läänerinde ÕJ juhataja (peale Kopetsi ja Tajurskit) polkovnik N.F.Naumenko.
Sellesama - kõige suuremaid kaotusi kandnud Läänerinde. Ja ikka samal 1941.a. juulikuul...
Tähtis on ka märkida, et müüdi lennuväljade pihta antud löögi superefektiivsusest mõtlesid nõukogude
„ajaloolased“ välja tagantjärele, kui oli vaja leida hirmsale hävingule väärikamaid põhjusi. Sõjaväespetsialistidele aga olid selle taktikalise võtte vägagi piiratud võimalused teada juba enne 22. juunit 1941.a.
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Eelpool kirjeldatud kombrig S.I.Ljubarski raamatus „Mõningad operatiiv-taktikalised järeldused Hispaania
sõja kogemustest“ olid juba 1939. aastal tehtud täiesti õiged järeldused:
„Sõja esimesel perioodil tegutsesid mõlemad pooled aktiivselt vastase lennuväljade vastu, lootes sellega
saavutada ülekaalu õhus. Edaspidi aga loobuti sellest peaaegu täiesti. Kogemused näitasid, et rünnakud
lennuväljade vastu annavad väga piiratud tulemusi. Esiteks sellepärast, et lennuvägi paikneb lennuväljal
hajutatult (mitte üle 12-15 lennuki ühel lennuväljal) ja hästi maskeeritult. Teiseks on lennuväljad kaetud
õhutõrjekahurite ja –kuulipildujatega, mis sunnib ründajat pommitama suurelt kõrguselt väikese tabamistõenäosusega. Kolmandaks saavad stardirajad pommitamisel nii vähe kannatada, et see peaaegu ei
aeglusta vaenlase lennukite startimist: stardiradade vähesed vigastused (pommiaugud) parandati kiiresti
ja ka häiritud side taastati ruttu. Väga sageli viskasid pommitajad oma koorma tühjale lennuväljale, kuna
vaenlase lennukid jõudsid õhku tõusta. Näiteks ründasid mässajad 1937.a. juulis 70 korda Alcala
lennuvälja, korraga kasutati kuni 35 lennukit. Nende rünnakute tulemusena said 2 inimest haavata ning
hävitati kaks lennukit ja veoauto...“
Pärast Hispaaniat toimusid lahingud Hiinas, Hassani ääres ja Halhin-Golis. Saadud uued kogemused
kinnitasid, et rünnakud lennuväljade pihta, jäädes tähtsaks osaks võitluses ülevõimu pärast õhus, ei olnud
mingiks imevahendiks, mis oleks lubanud ühe hoobiga vaenlase lennuväe hävitada. Kuulsal Punaarmee
juhtivkoosseisu nõupidamisel 23-31. detsembril 1940.a üldistati lahingukogemusi sellisel moel:
G.P.Kravtšenko: „Põhiline on õhulahing... Ma lähtun enda kogemustest. Halhin-Goli lahingute ajal tuli
mul ühe lennuvälja purustamiseks mitmel korral välja lennata terve polgu koosseisus. Ma lendasin välja
50-60 lennukiga, aga samal ajal oli vastasel sellel lennuväljal kõigest 17-18 lennukit.“
S.M.Budjonnõi: „Te rääkisite kaotustest lennuväljadel, aga milline oli üldine kaotuste suhe lennuväljadel
ja õhus?“
G.P.Kravtšenko: „Ma arvan, et kaotuste suhe tuleb järgmine: Halhin-Golis hävitasin ma 1/8 vastase
lennukitest lennuväljal ja 7/8 õhus.
G.M.Štern: „Ja umbes samasugune suhe oli ka teistes kohtades“.
Samad seaduspärasused ilmnesid ka kuulsa „lahingus Britannia pärast“ käigus. Näiteks, saksa õhupealetungi esimese nelja päevaga (12.-15. august 1940.a.) hävitasid sakslased lennuväljadel 47 inglise
hävitajat – kaotades ise 122 lennukit! Ja seejuures oli kolme rünnakus osalenud saksa õhulaevastiku
koosseisus rohkem lennukeid kui „Barbarossa“ alguses ning selle õhugrupeeringu ainukeseks ülesandeks
oli Kuninglike Õhujõudude mahasurumine. Nõukogude Liitu sissetungi ajal pidi aga Luftwaffe eraldama
suure osa oma jõududest maavägede toetuseks, teede, jõeületuskohtade, ladude ja Punaarmee tagala
purustamiseks, luureks jne.
„Kui faktid räägivad vastu meie teooriale – seda halvem faktidele!“ Juhindudes sellest targast reeglist
ületasid parteilastest ajaloolased-propagandistid isegi dr.Goebbelsi. Faktiliselt kaotas prantsuse lennuvägi
1940.a mais-juunis löökidest lennuväljade pihta 234 lennukit (mis moodustas kõigest 26 % üldkaotustest).
Sama ilmekad on ka Kuninglike Õhujõudude kaotused Prantsusmaal. Esimese kuue päevaga kaotati 74
hävitajat õhus ja ainult 4 maa peal. Järgmise kahe päevaga kaotasid inglased 28 „Hurricane“ õhus ja
mitte ühtegi lennuväljadel. Muidugi, sellised tagasihoidlikud arvud ei rahuldanud natslikku propagandat,
sellepärast teatasid saksa infoagentuurid, et 11. ja 12. mail 1940.a hävitati maa peal 436 lennukit. Üks
paljudest kodumaistest ajaloolastest, professor, akadeemik, sõjaväeteaduste doktor jms väidab, et „10. mail
hävitati löökidega 72-e prantsuse lennuvälja pihta mitusada lennukit, aga 11. ja 12. mail toimusid uued
massilised rünnakud, mille käigus hävitati veel 700-750 prantsuse lennukit...“
Sugugi mitte resultatiivsemalt ei tegutsenud ka inglise-ameerika liitlased, kui saabus nende kord rünnata
saksa lennuvälju. Näiteks 5. aprillil 1944.a andsid 456 ameerika „Mustangi“ ja „Thunderbolti“ massilise
löögi 11 lennuvälja pihta (s.o kolme „laisalt pöörava“ „Heinkeli“ asemel ründas igat lennuvälja neli
eskadrilli raskeid hävitajaid) ja hävitasid maa peal ja õhus ainult 53 saksa hävitajat. Ja see oli veel üks
liitlaste lennuväe kõige õnnestunumatest sõjaepisoodidest.
Muidugi, analoogiate meetod võib viia vigadeni. Muidugi, eksisteerivad ka erakorralised asjaolud. Võibolla juhtus 22. juunil 1941.a Nõukogude Liidu läänepiirkondade lennuväljadel ime. Võib-olla. Kuid sel
juhul nõuab teaduslik põhjalikkus (ja ka puhtinimlik korralikkus), et tolle saatusliku päeva sündmusi
kirjeldataks umbes selliste sõnadega:
„22. juuni 1941.a koidikul andsid Luftwaffe 637 pommitajat ja 231 hävitajat õhulöögi 31 nõukogude
õhujõudude lennuvälja pihta. Päeva lõpuks kasvas rünnatud lennuväljade arv 66-ni, mis moodustab 14 %
üldisest läänepoolsete sõjaväeringkondade õhujõudude lennuväljade arvust. Absoluutsel enamikul juhtudel
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(22-l korral 25-st) sai vaenlane väärilise vastulöögi ja nõukogude lennuväe kaotused olid minimaalsed. Ja
ainult kolm Läänerinde lennuväediviisi ( 9., 10. ja 11. SLD) kandsid esimesel päeval tohutu suuri kaotusi –
654 lennukit, mis moodustas 80 % nende diviiside esialgsest lennukite arvust. Selliste enneolematult
suurte kaotuste põhjused, mis olid Teise Maailmasõja ajaloos ainulaadsed, nõuavad veel
väljaselgitamist“
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Peatükk 23

„Kahekümne teisel juunil,
täpselt kell kaks ja kolmkümmend minutit...“
Muidugi, mingid „põhjused“ ei saa midagi „nõuda“. Uurimise läbiviimist (kohtu või vähemalt
parlamendikomisjoni) enneolematu sõjalise katastroofi põhjuste leidmiseks saaks nõuda üldsus. Saaks. Aga
ei nõua. Meie üldsus on hea, leplik. Selle tulemusena on vähesed 22. juuni sündmustest osalejad, kellel
õnnestus neli hirmsat sõja-aastat üle elada, nüüdseks elust lahkunud ja oma hindamatud teadmised hauda
kaasa viinud. Vähesed säilinud dokumendid on kindlalt peidus ametkondlike arhiivide peidikutes. Sõna
„ametkondlik“ omab antud kontekstis täiesti selget sisu – Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi ja KGB
arhiivid pole isegi lülitatud riiklikku arhiivifondi ning nende ministeeriumite juhtkond käsitleb neid
dokumente kui oma isiklikku (perekondlikku) kollektsiooni. Vaat mida kirjutas 8 aastat tagasi
A.Prokopenko – paljuaastase staažiga arhivaar, endine Eriarhiivi juhataja, endine Vene Föderatsiooni (VF)
arhiivinduse komitee juhataja asetäitja:
„...Nõukogude riigi ja NLKP ajaloo dokumentaal-ajaloolist tsiviliseeritud avalikustamist pole siiani
tehtud... Informatiivsuse poolest ülitähtsate dokumentide avalikustamine on seaduse abil aastakümneid
edasi lükatud... Spetsiaalse kartoteegi „Eriline mapp“ enamus dokumente on salastatud... Ainult vähestel
valitud isikutel lubatakse tutvuda Presidendifondis asuvate Stalini paberitega... Endise NSVL KGB arhiiv,
mis on peidus tihedas metsas, on endistviisi kättesaamatu... Veel enam on suletud NSVL Siseministeeriumi
arhiiv... Üldsusele on kättesaamatud Presidendi arhiivi, VF-i valitsusarhiivi, NSVL Peasõjaprokuratuuri
arhiivi, NSVL Ülemkohtu Sõjakolleegiumi arhiivi, NSVL Prokuratuuri arhiivi, NSVL Ülemkohtu arhiivi
ajalugu puudutavad osad... Natuke on paotunud NSVL Välisministeeriumi ja Kaitseministeeriumi arhiivide
uksed. Selliste tempode ja meetodite juures saab Nõukogude riigi ajalugu avalikuks (ja ka siis mitte
täielikult) XXI sajandi keskel...“
See artikkel avaldati 1997. aastal. Sellest ajast möödunud aastatega on palju muutunud. Hullemaks.
Ajakiri „Kodumaised arhiivid“ (täiesti ametlik väljaanne, hoopiski mitte dissidentlik) avaldas Nr2/2004
artikli, mis kirjeldas Kaitseministeeriumi Keskarhiivis valitsevat olukorda niimoodi:
„...VF TsAMO ja VF Relvajõudude Arhiiviteenistuse juhtkond on viinud Suure Isamaasõja ajaloo
tundmaõppimise tööd väljaspoole juriidilist seadusandlust... Salajasteks kuulutatud andmete sekka on
viidud uued kategooriad: sõjavangide ülekuulamise protokollid, poliitettekanded, Punaarmee ÕJ staabi ja
armeeluure ettekanded, nõukogude saksakeelsed lendlehed...
...sõja lõpust alates on „erihoiul“ nõukogude vägede kätte sattunud Wehrmachti dokumendid, milleks VF
TsAMO ei oma mingit juriidilist õigust, kuna VF Kaitseministeerium ei ole Wehrmachti õigusjärglane...
...Seadusega „Riiklikust saladusest“ on sõjalistele dokumentidele ette nähtud 30-aastane salastamise
tähtaeg, seega ei tohiks 1941-45. aasta materjalid juba põhimõtteliselt olla salastatud. Salastamise ajad
TsAMO-s on ületatud juba kahekordselt, aga 41.a. materjalidel läheb juba kolmas ring!
...Kõige tagasihoidlikumate arvestuste kohaselt on vähemalt mitu tuhat dokumenti TsAMO-s „kinni
peetud“, kuigi need peaksid olema üldkättesaadavad riiklikus arhiivis. Näiteks on 1941.a esimese
poolaasta dokumendid senini TsAMO-s, kuigi need peaksid olema üle antud Riigiarhiivi seoses
kokkuleppega dokumentide ajapiirist 1941.a. juunis...“ (s.o varasemad dokumendid peaksid olema
Riigiarhiivis)
Sellise informatsioonilise seadusetuse tingimustes tuleb arhiivide avanemist oodata vähemalt XXII
sajandi keskpaigani. Kahju ainult, et ei õnnestu selle imelise ajani elada – ei minul ega ka teil, austatud
lugeja. Neile, kes ei taha oodata nii kaua, ongi ette nähtud see ja neli järgmist peatükki. Püüame
süstematiseerida ja kui võimalik, siis mõista seda vähest, mis on juba avaldatud.
Surmani ära tüüdanud diskussiooni teemal: „Kas Stalin uskus Hitleriga sõlmitud lepingusse?“ ei hakka
me üldse arutama. Pole naljakas, hoopis rumal ja vastik. Soovijad võivad minna mõned leheküljed tagasi ja
lugeda uuesti kindralite nimekirja, kes arreteeriti ja lasti maha enne sõda. Olgu mis on, kuid liigne
usaldavus ei olnud küll Stalini halbade iseloomuomaduste seas. Peatume vaid ühel väikesel episoodil, kuna
seda „k jeb....u matti“ kirjeldatakse enamuses „perestroikakirjanduses“. Neile, kes pole asjaga kursis,
kirjeldame lühidalt sündmuse sisu.
17. juunil 1941 asetati Stalini lauale järjekordne luureettekanne Berliinist. Soliidsuse mõttes toome ära ka
selle ettekande numbri (Nr.2279 – „täiesti salajane“). Sisu oli selline: Saksa lennuväe staabis töötav
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luureallikas teatas sõja alguse lähenemisest ja Luftwaffe plaanidest. Stalin kirjutas omakäeliselt sellele
dokumendile: „Sm. Merkulovile. Võite saata selle „allika“...kuradile (tegelikult oli siin palju vängem
sõimusõna, seesama, mis veidi ülalpool kirjas. – Tõlkija märkus). See pole „luureallikas“, vaid
desinformaator. J.Stalin“. Perestroika ajal tehti see resolutsioon avalikuks. Ah, milline kisa-kära sellest
tõusis, milline skandaal! Ajakirjast ajakirja, raamatust raamatusse hakkas see kurikuulus resolutsioon
paljunema – kui Stalini kujuteldamatu rumaluse (või patoloogilise usaldavuse) näidis. No kuidas siis – talle
kantakse ette kohe-kohe algavast kallaletungist, aga tema saadab...! Kahjuks ei lugenud ükski paljudest
kirjutajatest ja pahandajatest seda ettekannet Nr.2279 ise läbi, tervikuna. Aga seal oli kirjas ka sellised
„pärlid“:
„...3) Saksa lennuväe ründeobjektideks on esimeses järjekorras: elektrijaam „Svir-3“, Moskva tehased,
mis toodavad erinevaid seadmeid lennukitele (elektriseadmeid, kuullaagreid, kumme), aga ka
autoremonditöökojad.
4) Saksamaa poolel võtab aktiivsest sõjategevusest osa Ungari. Osa saksa lennukitest, peamiselt
hävitajad, asuvad juba Ungari lennuväljadel.“
Kas on vaja kommenteerida? Aga kui teile oleks teatatud, et lennuväe esimene löök suunatakse mitte
piiriäärsete lennuväljade, komandopunktide, sidesõlmede pihta, vaid „Moskva autoremonditöökodade“ ja
Karjalas asuva elektrijaama pihta, kuhu siis teie oleksite sellise „allika“ saatnud...?
Loomulikult oli Stalinil üksikasjalikku informatsiooni kavandatava sissetungi kohta. Muidugi polnud ta
idioot (nagu teda püüab kujutada kodumaine ajalookirjandus ja millegipärast ka suur osa lääne
historiograafiast - a’la „Stalin kartis anda Hitlerile ajendit sissetungiks“) ja ta võttis informatsiooni vastu
täiesti adekvaatselt. Jah, paljud tema tegevused viimastel päevadel (või tundidel) enne sõda on meile
arusaamatud. Kuid sellest ei järeldu veel, et Stalin oli idioot. Lihtsalt meie teadmised nõukogude tumedast
ajaloost on veel väga väikesed.
Mis puudutab kurikuulsat „kallaletungi ootamatust“, siis seda muidugi ei olnud. Juba määratluselt. Sest
„ootamatus“ – see on asi, mida keegi ei oodanud. Aga 1941.a. juunis ei olnud praktiliselt kellelgi kahtlust,
et sõjategevus algab lähimal ajal. Seda tunnistavad ka allpool toodud dokumendid ja paljud tuhanded
samasugused. Kui sellises olukorras võeti vastu otsuseid, mille mõtet me ei taba või mis meile tunduvad
olukorrale mittevastavad, siis võib seda nimetada mitut moodi – mittekompetentsus, lollus, segadus, tarkus,
kavalus, salakavalus jne. Kuid kuidas puutub siia ootamatus?
Üks selliseid sündmusi, mis ei klapi kuidagi ühegi seniesitatud sõja alguse versiooniga, juhtus 122.HLP-s
(11.SLD, Lääne ESRK - Erisõjaväeringkond).
„...Sõjaks valmistusime me põhjalikult. 1941.a talve jooksul omandasime me kõrglennud, tulistasime
palju koonuse pihta ja ka maasihtmärke, hakkasime lendama öösiti. 10. mail baseerus meie polk Lidast
ümber uuele lennuväljale lääne pool Grodnot – Novõi Dvor-i. Põhjas oli saksa piir umbes 15 km kaugusel
(kaardi järgi umbes 30 km vanast piirist. – M.S.). Kui me olime just maandunud, lendas madalal kõrgusel
üle lennuvälja saksa „Messer“. Nii nahhaalselt, kõigutas isegi tiibu. Selge ilmaga nägime me 2000 m
kõrguselt saksa lennuvälja, mis oli täis erinevaid masinaid. Aga 21. juunil, kell kuus õhtul, peale lendude
lõppu, saime me käsu: võtta lennukitelt maha kahurid, kuulipildujad, laskemoon ja hoida neid laos!
- Kuid see on ju...Isegi rääkida on hirmus...Paistab reetmise moodi...
Kõik olid arusaamatuses, püüdsid teada saada, milles asi, kuid meile selgitati: see on sõjaväeringkonna
juhataja käsk! Aga käskude üle armees ei arutata...“
See lühike intervjuu Sergei Fjodorovitš Dolgušiniga avaldati 18. detsembril 2001 peamises armeelehes
„Krasnaja Znamja“. S.F.Dolgušin alustas sõda noore lendurina 122.HLP-s, peale Moskva lahinguid sai
Nõukogude Liidu Kangelaseks, sooritas sõja ajal üle 500 lahingulennu, tulistas isiklikult alla 17 saksa
lennukit ja veel 11 grupis. Leitnandist sai kindralleitnandiks, oli pikki aastaid Žukovski nim. Lennuväeakadeemia taktikakateedri juhataja. V.Bardov, Grodnos elav ajaloolane, andis selle raamatu autori
käsutusse oma S.Dolgušiniga peetud mitmetunnise vestluse salvestuse. Need unikaalsed tunnistused
lubavad nõukogude sõjaeelset lennuväge näha „väga lähedalt“:
„...Polgus saime me lennukid I-16 tüüp 24 ja 27, neil olid mootorid M-62 ja M-63. Peaaegu kõigil
lenduritel olid uhiuued masinad: 72 lenduri kohta oli polgus 72 lennukit. Kõigil oli oma lennuk, seepärast
olid kõigil ka suured lennutundide arvud ning lendurite lennuettevalmistus oli kõrge. Mul oli sõja alguseks
420 lennutundi ja seda 1940-41. aastal. Omandasin – kõrgust, rivis lendamist, marsruuti, öiseid lende...
Me lendasime peaaegu iga päev, noh, pühapäev oli vaba, aga laupäiviti lendasime... I-16, kui sa selle
omandasid, oli suurepärane masin! Jõudis järele nii „Junkers-88“ kui ka „Heinkel-111“-le, Ju-87-le ka
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loomulikult. Võidelda kõige raskem oli muidugi „Messerschmittidega“, kuid see oli tänu I-16-e heale
manööverdusvõimele täiesti võimalik...
...Laupäeva õhtul 21. juunil 1941 tehti meid relvituks: kästi demonteerida kahurid, kuulipildujad,
lahingukomplekt ja kõik see ladustada. Ma pidasin sõpradega nõu ning me võtsime kahurid ja
kuulipildujad maha – me olime sunnitud seda tegema. Aga padrunikastid jätsime... Tunne oli sihuke – nagu
oleksime alasti... Küsisime: „Kes andis sellise idiootliku käsu?!“ Aga polgukomandör Nikolajev seletas
eskadrillikomandöridele (ja need omakorda meile): „See on Lääne ESRK juhataja D.G.Pavlovi käsk.“
Just enne neid sündmusi sõitis too meie lennuväljale koos SRK ÕJ juhataja I.I.Kopetsiga...“
Tunduvalt hiljem, juba 22.-23. juuni sündmuste kirjeldustes, „ujub“ äkitselt välja ka Moskva komisjon,
kelle silme all (aga võib-olla ka just nende käsul) toimuski piiriäärsel lennuväljal hävituslennuväepolgu
lennukite relvitustamine.
„...Enne seda oli meil Moskva komisjon, lendasid siia lennukil Li-2. See lennuk jäigi meie lennuväljale –
sakslased panid just selle kõigepealt põlema, aga komisjon sõitis autodel minema... Nende juhiks oli
polkovnik, ÕJ operatiivvalitsuse ülem. Veel oli seal M.N.Jakušin, kes sõdis omal ajal Hispaanias. Ta oli
ÕJ inspektor ning oli ka selles komisjonis, lendas koos minuga paaris – kontrollis...“
Mis see siis oli? Küsida pole enam kelleltki: Kopets lasi end ise maha, aga Pavlov mõisteti
mahalaskmisele (seniavaldatud Läänerinde juhtkonna süüasja uurimis- ja kohtuprotokollides pole sõnagi
122. lennuväepolgu relvastuse mahavõtmisest – Pavlovilt peksti välja tunnistusi „trotskismis“ ja Uborevitši
kohta, terve rinde hävingu reaalsed põhjused ei huvitanud uurijaid põrmugi). 11.SLD komandör Ganitšev
hukkus sõja esimesel päeval Lida lennuväljal õhurünnakus. Tõe huvides tuleb märkida, et Dolgušini sõnul
ei juhtunud selle õhurünnaku käigus meie lennukitega midagi: „lennukitele ei teinud nad (saksa lennukid)
midagi, kuid diviisi komandör Ganitšev sai kõhust haavata ja suri 2 tunni pärast. Tema asetäitja polkovnik
Mihhailov sai jalga haavata ning tapeti veel üks lendur“. Tõenäosusteooria järgi on selline sündmuste käik
peaaegu uskumatu: lennurünnaku käigus ei teinud kuulid ja killud midagi suurele hulgale lennukitele (aga
neid oli sel päeval Lidas umbes sada), ei tabanud kedagi seal olevatest sadadest inimestest, kuid seejuures
haavasid kahte vanemat komandöri (ühte surmavalt). Kuid ka luuavarrest võib pauk tulla s.o sõjas juhtub
mõndagi...
Muideks, tüüpiline sündmuste areng oli hoopis teistsugune ja arusaadavam – alates 16.-17. juunist
järgnesid üksteise järel käsud väeosade kõrgendatud lahinguvalmidusse viimise kohta.
Rangelt öeldes pani juba 1940.a. detsembris välja antud Kaitse RK käskkiri Nr.0200 aluse lennuväeosade
lahinguvalmidusse viimise tähtaegade lühendamisele. Selle kohaselt pidid lendurid, kes olid Punaarmee
ridades olnud vähem kui 4 aastat, elama kasarmuolukorras, vahetult väeosade baseerumiskohas. Tulles
tagasi 1941.a juunisse, avastame me mitu kõrgema väejuhatuse käsku, mille eesmärgiks oli vaenlase
esimese löögi tagasilöömiseks ettevalmistuste tegemine.
19. juunil saabus ringkondadesse Kaitse RK käsk Nr.0042, mis nõudis:
„...kategooriliselt on keelatud lennukite paigutamine sirgetesse ridadesse ja nende ühte kohta
koondamine... maskeerida kogu lennuväli vastavalt ümbruskonna foonile... lennuväljade, ladude, lahinguja transpordilennukite maskeeringut kontrollida õhust vaatluste ja õhufotodega...“ (VIŽ. Nr.5/1989)
Järgmisel päeval, 29. juunil, ilmus sama teema kohta järgmine Kaitse RK käsk Nr.0043:
„...3) 1. juuliks maskeerida kogu lennuväli vastavalt ümbruskonna foonile
5) Lennukid paigutada looduslikesse ja kunstlikesse varjenditesse...“
Tõenäoliselt olid mitmed sellised käsud antud ka varem, sest läänepoolsetes SRK-des alustati lahinguvalmiduse tõstmist juba enne 19. juunit. Näiteks Balti ESRK-s (mille väed ja õhujõud purustati sama
kiiresti kui Lääne ESRK omad) olid antud sellised käsud:
Nr.0052 15. juunist 1941.a
„Sisu: Ringkonna vägede lahinguvalmisoleku kindlustamisest.
...17) Lennukid lennuväljadel hajutada ja maskeerida (siin ja edasi autori rõhuasetus) metsas ja võsas,
mitte lubada ühele joonele paigutamist, kuid säilitada seejuures täielik valmisolek väljalennuks...
...Kehtestan kõikidele väeliikidele lahinguvalmiduse ajaks alates lahinguhäire andmisest – 40 minutit...“
Nr.00224 15. juunist 1941.a

- 171 -

„...Juhtumiks, kui vaenlane rikub piiri, ründab ootamatult suurte väekoondistega või kui üle piiri
lendavad suured lennukoondised, kehtestan järgmise teadustamise korra:
...3) Ettekanded saata üheaegselt raadio, telefoni, telegraafi, sidelennuki ja delegaadiga autos... (XX
sajandi keskel polnud juhtmed, mille „saksa diversandid igal pool, Balti merest kuni Musta mereni, läbi
lõikasid“, ainukeseks sidevahendiks. – M.S.)
Ettekanded saata raadio teel lahtise tekstiga, neile peab eelnema parool „SLON“ ja number, mis tähistab
ettekandjat. Ettekanne tuleb saata raadiosaatjaga 11-AK või RSB lainepikkusel 156. Ettekande õigeaegseks
saamiseks peavad kõikide väeosade staapide raadiosaatjad alates 17.6.41.a olema seadistatud lainele 156.
...9) Pärast seda, kui armeestaap on saanud SRK staabist kokkulepitud telegrammi, saadab armee
Sõjanõukogu alluvatele väeosadele telegrammid ettekirjutisega avada mobilisatsiooniplaanide juurde
kuuluvad paketid. Need telegrammid saadetakse juhtmeid mööda, raadio ja lennukitega ning ka
sidedelegaatidega autodel...“
Nr.00229 18. juunist 1941.a
„Sõjaväeringkonna sõjatandri kiiremaks lahingukorda viimiseks KÄSIN:
1)Õhutõrjetsooni ülemal viia 19. juuni 1941.a õhtuks täielikku lahingukorda terve ringkonna õhutõrje,
milleks:
a) organiseerida ööpäevaringne korrapidamine kõikides õhuvaatlus-, teadustamis- ja sidepostides ning
kindlustada need pidava sidega;
b) seada valmis kõik õhutõrje- ja prožektoripatareid, kehtestada ööpäevaringne korrapidamine nendes
patareides, organiseerida katkematu side nende postidega...
2)Ringkonna sideülemal viia täielikku lahingukorda kõik sideseadmed ringkonna territooriumil, milleks:
a) mitte hiljem kui 20. juuni 1941.a hommikuks viia rinde ja armee komandopunktidesse sidekomandod
koos vajaliku varustusega sidesõlmede sisseseadmiseks... Kontrollida korrapäraselt sidet komandopunktide vahel, hoida sidesõlmedes vastutavaid komandöre... organiseerida ja süstemaatiliselt
kontrollida raadiosaatjate tööd kooskõlas minu poolt koostatud graafikuga... raadiovõrkude
kontrollimiste tulemustest kanda ringkonna staabiülemale ette iga päev kell 9, kell 13 ja kell 21...“
Veelkord meenutame, et kõik need käsud anti Balti Erisõjaväeringkonnas. Sellessamas ringkonnas, mille
kohta Kaitse RK 3.osakonna („Eriosakond“) juhataja asetäitja sm.Tutuškin kandis 8. juulil 1941.a Stalinile
ette järgmist:
„...Balti ESRK õhujõudude väeosade sõjategevuseks mittevalmisoleku tõttu...hävitati ligi 50 %
lennukitest vaenlase poolt rünnakutega lennuväljade pihta... Lennuväljade kaitseks ette nähtud
õhutõrjevahendid puudusid, aga neil lennuväljadel, kus need vahendid olemas olid, polnud laskemoona...
sidet lennuväeosadega lahingutegevuse algusest saadik peaaegu polnud...“
Kus on siis see legendaarne „raudne kord“, mis justkui valitses „Stalini ajal“ ja mille nimel sm.Tutuškini
ametikaaslased nii aktiivselt oma kaasmaalasi tapsid...?
Vaatame nüüd olukorda naabrite juures, Lääne ESRK-s.
Autor ei saa siin tsiteerida samasuguseid käske kui 15.-18. juunil antud Balti ERSK omad, millega viidi
väeosad lahinguvalmidusse. Kuid seda mitte sellepärast, et selliseid käske poleks antud, vaid seetõttu, et
„Dokumentide kogumik Nr.35“ algab 21.-22. juuni dokumentidest. Niisiis, kell 2h 40 min 21. juuni varahommikul saadeti Punaarmee Kindralstaapi teadaanne selle kohta, et „piiriäärsed okastraattõkked
Augustowi juures, mis olid veel päeval alles, võeti õhtul maha“. Lääne ESRK luureosakonna ettekanne 21.
juunist 1941.a. lõpeb nii: „põhiline osa saksa armeest Lääne ESRK vastas on koondunud lähtepiirkonda.
Kõikides suundades täheldatakse vägede ja tugevdusvahendite tõmbamist piiri äärde...“. Mis siis oli
„ootamatut“ selles, et Wehrmachti väeosad, olles „koondunud lähtepiirkondadesse“, võtsid maha
okastraattõkked ja ületasid järgmisel päeval piiri? Ööl vastu 22. juunit võttis Lääne ESRK juhatus vastu
otsuse, mis vastas täiesti adekvaatselt luureteadetele ja ka (ennekõike) Moskvast saabunud Kaitse RK
direktiivile:
„...kella ühe paiku ööl vastu 22. juunit saadi Moskvast šifrogramm käsuga viia viivitamatult kõik
väeosad lahinguvalmidusse seoses oodatava saksa pealetungi algusega hommikul.
Umbes kell 2–2h 30 min tehti samasugune korraldus šifrogrammiga ka armeedele, kindlustatud
rajoonide vägedel kästi viivitamatult asuda kindlustatud rajoonidesse. Signaal „Groza“ peale anti käiku
„Punane pakett“, mis sisaldas riigipiiri kaitse plaani...“
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Kas oleks saadud midagi muuta, midagi parandada sõja alguseni jäänud ajaga? Küsimus on asjalik ning
vastata sellele on väga lihtne – tuleb lihtsalt tähelepanelikult lugeda määrustiku norme:
„Õhujõududes kehtestada suveperioodiks hävituslennuväe polkudele täielikku lahinguvalmidusse viimise
ajaks 25 kuni 30 minutit, pommitajate polkudel kuni 1h 30 min. Valvekorras olevatel õhutõrje väeosadel
5-10 min, teistel väeosadel 2-4 tundi“.
Tasub arvatavasti ka selgitada, mida tähendab pidevalt ettekannetes ja raportites korratav väljend –
„valvelüli“:
„Lennuväljadel valvekorras olevatele hävitajatele kehtestati kolm lahinguvalmiduse astet: Nr. 1 , 2 ja 3.
Need kindlustasid hävitajatele väljalennuks vajaliku aja:
valmisolekust Nr. 1 - viivitamatult
valmisolekust Nr. 2 - suvel 2-3 min pärast, talvel 4-6 min pärast
valmisolekust Nr. 3 – suvel ja talvel pärast 15-20 minutit.“
Muideks, kogu see „kronometraaž“ tundide ja minutitega ei oma mingit tähtsust reaalse ajaloo suhtes.
Väiksematki. Käsud õhujõudude lahinguvalmidusse viimisest olid antud juba tunduvalt varem. Näiteks
kirjutab 10.SLD komandör polkovnik Belov:
„...20. juunil sain ma telegrammi SRK ÕJ juhataja käsuga: viia väeosad lahinguvalmidusse (autori
rõhuasetus), keelata juhtkonna puhkused, puhkusel olijad kutsuda tagasi väeossa... Polkude komandörid
said ka minu käsu: lennukid hajutada väljaspoole lennuvälja piire, isikkoosseisu laagri asukohast mitte
välja lubada...“
Alampolkovnik P.I.Tsupko, tol ajal ekipaaži komandör 13.PLP (9.SLD):
„...maskeeritud pommitajate eskadrillid, külgeriputatud pommidega, täiskoosseisus ekipaažiga, seisid
koidikust pimedani valvel. See oli väga väsitav, kuid teist väljapääsu ei olnud. Polgus oli viis eskadrilli,
igas 12 ekipaaži. Valves olid korraga kolm tükki, ülejäänud õppisid, lendasid. Üle ööpäeva eskadrillid
vahetusid...“
Alampolkovnik V.P.Rulin, sõja algul 129.HLP komissar (9.SLD):
„...vanema juhtivkoosseisu seas kasvas valvelolek. Lääne ESRK luureettekanded muutusid aina
ärevamaks... Kõige järgi tundus, et sakslased sepitsevad midagi. Äkki 21. juunil kutsuti kogu polgu
juhtkond Belostokki (9.SLD staapi). Seoses piiriäärsetes SRK-des algavate õppustega anti korraldus
hajutada enne pimeduse tulekut kogu polgu tehnika ja see maskeerida. Kui polgukomandör jõudis
nõupidamiselt tagasi laagrisse, hakkas töö pihta. Kõik lennuväljal olevad lennukid hajutati ja
maskeeriti...“
Veel kord meenutame, et Lääne ESRK koosseisu kuuluvad 9. ja 10. SLD hävitati kahe päevaga.
43.HLD ja 13.PLD, seda enam 3.Kaugpommituskorpuse väeosad, mis dislotseerusid Smolenski ja
Bobruiski rajoonis, asusid piirist sadade kilomeetrite kaugusel ja ei saanud sattuda esimese „ootamatu“
löögi alla (ja tegelikus elus ei sattunudki). Sellest hoolimata käis ka seal pingeline ettevalmistus
lahinguhäireks. Ei need diviisid ega nende komandörid polnud „rahulikult magavad“...
Kindralmajor Zahharov, 43.HLD komandör:
„...taevas lennuvälja kohal värises mootorimürast. Näis, et see müra polnud vaikinud eilsest. Minu
juhatuse all olevas diviisis oli peale kolme polgu I-16 ja ühe polgu I-153“Tšaikasid“ veel palju
õppelennukeid, sidelennukeid – kokku üle kolmesaja masina. Ja kõik see mürises, startis, tulistas,
maandus hommikust õhtuni iga päev. Mulle aga tundus, et meie tööpäev pole piisavalt tihe ja ma
kiirustasin staabiohvitsere ja polgukomandöre tagant. Meile räägiti: „Teil on hea tehnika, suurepäraselt
varustatud lennuväljasõlm, teile on antud õigus valida parimaid lennukoolide lõpetajaid, teie pealt ei hoita
kokku kütust...“ ...juuni keskel kutsuti tagasi kõik puhkusel viibijad, laupäevased ja pühapäevased
linnaload ma tühistasin, suurendasime valves olevate lülide ja eskadrillide arvu...“
Kindralmajor F.P.Polõnin, 13.PLD komandör:
„...suurem osa ekipaažidest omandas sellise keerulise lahingupidamise viisi nagu lendamine ja
pommitamine öösel. Öised lennud toimusid sageli maksimaalsel raadiusel. Ekipaažid õppisid pommitama
mitte ainult omadel (tuttavatel) polügoonidel, vaid ka võõrastel... Maandumiseks anti minimaalne aeg.
Kohe peale maandumist lennukid hajutati ja maskeeriti. Ekipaažid õppisid tegutsema nagu sõjas... Suurt
tähelepanu osutati startimisele ja maandumisele tundmatutelt ilma katteta lennuväljadelt. Siin kulus jälle
ära kogemus, mis saadi Hiinast. Tehti seda enamasti ootamatult: õhku tõustes me ei teadnud, mida
kujutab endast lennuväli, kuhu me pidime maanduma. See-eest said ekipaažid suure praktika, kuidas häire
korras ümberbaseeruda... Polkudes kuulutati häireid küllalt sageli välja, enamasti öösiti...“
Lennuväe marssal N.S.Skripko, 3.Kaugpommituskorpuse komandör:
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„...ekipaažide lahinguline ettevalmistus toimus edukalt. Eskadrillid lendasid peaaegu iga päev... Koos
pingelise lennutööga harjutati ka tegutsemist häire korras. Igal lennuväljal oli valmistatud lihtsamat tüüpi
varjendid isikkoosseisule, ette valmistatud lennukite seisukohad lennutehnika hajutamise tsoonis...
Inimesed harjutasid häire puhul tegutsemise kiirust, täpsust, organiseeritust. Õppused olid lähedal sõja
reaalsetele nõuetele...“
Isegi „üldtuntud“ andmetel kandsid Kiievi ESRK õhujõud „ootamatu rünnaku“ tõttu minimaalseid (alla
15 % lennukite üldarvust, tegelikult veelgi vähem) kaotusi. Sellest hoolimata oli ka seal väeosi, mis
kaotasid sõja esimestel päevadel peaaegu kõik oma lennukid. Üks sellistest väeosadest oli 17.HLP
(14.SLD), mis baseerus Ukrainas Polesjes, Koveli rajoonis. Just selles polgus alustas oma teenistust tuntud
hävituslendur (467 lahingulendu, 30 isiklikku võitu), Nõukogude Liidu Kangelane F.F.Arhipenko. Vaat
mida ta kirjutab oma memuaarides:
„Meie polk koosnes neljast eskadrillist, relvastatud oli „Tšaikadega“ I-153). Polgukomandör oli major
Derjanov, Punalipu ordeni kavaler. Tema asetäitja oli major Semjonov, Lenini ordeni kavaler... Meie polk
oli nii hästi ette valmistatud, et startis ka öösel rivis terve eskadrilliga. Ma lendasin ka ise hiljem öösiti,
aga sellist asja enam ei näinud, et terve eskadrill oleks startinud öösel rivis samuti kui päeval... Meil oli
poisse, keda peeti parimateks lenduriteks terves Kiievi ESRK-s. Koonuse pihta laskmisel tegid nad 5-15
märki (60 kuuliga)... Enne sõda me lendasime väga palju, tegelesime igat liiki lahingulise
ettevalmistusega... Üks päev enne sõja algust tuli šifreering, mis lubas saksa luurelennukeid alla tulistada
(täiesti unikaalne tunnistus. – M.S.). Peale selle kästi meil 10-12 päeva enne sõja algust lennukid hajutada
lennuvälja piiridele. Sest varem seisid nad üksteise kõrval, tiib vastu tiiba. Samuti kaevasime me kaponiirid
lennukitele ja varjendid isikkoosseisule...“
Ja siis jõudis kätte saatuslik päev (täpsemalt öö) 22. juuni 1941.a. Läänerinde juhataja D.P.Pavlovi
tunnistustest selgub, et „...kell 2 öösel kandsid Kopets ja tema asetäitja Tajurski mulle ette, et vastavalt
Kaitse RK käsule on lennuvägi viidud täielikku lahinguvalmidusse ja hajutatud lennuväljadele...“
Seda ettekannet kinnitavad täielikult ka 10.SLD komandöri Belovi mälestused:
„...kella kahe paiku 22. juunil 1941.a andsin ma käsu „Lahinguhäire“. See antakse edasi telefoni teel
ja dubleeritakse raadioga. Mõne minuti pärast saadakse kolmest polgust kinnitus signaali kättesaamise ja
selle täitmise kohta. 74. RLP-st (Ründelennuväepolk) selle signaali kinnitust ei saadud (ahaa! näe kus nad
on – diversandid!). Polkovnik Bondarenko lendas 74.RLP-sse lennukiga Po-2 (kuidas saab jätta sideta
lennuväediviisi, mille lennukid on juba iseenesest suurepäraseks sidevahendiks!?) kell 3 öösel ja kuulutas
kohale jõudes välja lahinguhäire...“
Mitte peale, vaid enne esimesi laske piiril tõsteti häire korras jalule ka 13.PLD. Diviisikomandör,
F.P.Polõnin tunnistab:
„...Laupäeval 21. juunil 1941.a saabus meie lennugarnisoni artistide brigaad Minskist. Teatrikunsti
tegelased ei külastanud meid just sageli, seepärast oli Punaarmee Maja ääreni täis (Märgime, et 21. juuni
õhtul olid väga paljud erineva astme komandörid teatris või kontserdisaalis. Justkui käsu korras. Või –
tõesti käsu korras? See on veel üks sõja alguse veider detail, mida me rohkem lihtsalt ei puutu). Kontsert
venis pikaks. Oli juba peale kesköö, kui me tänasime kalleid külalisi ja saatsime nad tagasi Minski. Just
jõudsin koju ja heitsin magama (juhtus see arvatavasti 2-3 paiku öösel), kui kõlas pikk telefonihelin:
Lahinguhäire! – kuulen ma korrapidaja erutatud häält.
- Kustkohast teatati?
- Minskist.
Korrapidaja andis mulle SRK ÕJ staabi telefonogrammi. Loen: „Avada pakett, tegutseda nagu ette
nähtud“. Haaran telefonitoru, võtan ühendust polgukomandöridega.
Need on juba valmis (s.o öösel vastu 22. juunit 1941.a ei maganud 13.PLD „rahulikult magavatel
lennuväljadel“ keegi!), ootavad lahingukäsku. Jutuajamine toimub šifriga, on äärmiselt lühike. Sihtmärgid
need- ja need (lühike saab selline jutuajamine olla vaid siis, kui need sihtmärgid on varem kindlaks tehtud,
selgeks õpitud, esimeste löökide marsruudid kaartidele kantud. – M.S.), kohtumine hävitajatega seal- ja
seal...“
Keegi ei maganud ka kõige suuremaid kaotusi kandnud 9.SLD-s, millele on olemas unikaalsed
pealtnägija tunnistused. V.I.Olimpiev, sünd. 1922. aastal, on üks vähestest 1940.a. kutsealustest, kellel
õnnestus Võiduni elada. Seersant Olimpiev teenis Belostokis 9.SLD staabis telefonijao komandörina. Vaat
sellepärast nägi ja kuulis Vsevolod Ivanovitš vaatamata oma tagasihoidlikule auastmele väga palju. Tema
memuaarid, mis on paigutatud internetisaidile „I remember - Ja pomnju“, nagu ka kõik teised tunnistused,
mis puudutavad 9.SLD saladuslikku kadumist, väärivad erilist tähelepanu:
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„...tulles laupäeval 21. juuni õhtul valvekorrast kasarmusse (pühapäevase linnaloaga taskus), ma juba
magasin, kui kuulsin läbi une valjuhäälset käsklust – „relvile“. Vaatasin kella – umbes kell kaks öösel.
Lahinguhäire meid ei üllatanud, kuna me ootasime järjekordseid õppusi... Oli juba peaaegu valge, kui meie
eriveoauto, mis oli ette nähtud kaabli mahapanekuks ja ülesvõtmiseks, jõudis linna serval asuvale
lennuväljale. Kõik oli vaikne.Torkasid silma stardiradade juures maskeeritud kaponiirides seisvad 37-mm
õhutõrjesuurtükid (aga kui palju võib lugeda kurtmisi õhutõrjekahurite puudumise üle Lääne ESRK
lennuväljadel!), millede karabiinidega relvastatud meeskonnad olid kiivrites...“
Kiievi ESRK ÕJ juhataja E.S.Ptuhhin lendas isiklikult läbi operatiivlennuväljad, kontrollides nende
maskeeringut ja lahinguvalmidust. Muuseas, just seda nõudiski temalt Kaitse RK käskkiri 19. juunist
1941.a („maskeeringut kontrollida õhust vaatluste ja õhufotodega“).
Ja ka Balti ESRK-s anti lahinguhäire umbes samal ajal, kella 2 ja 3 vahel ööl vastu 22. juunit 1941.a.
Tunnistab N.I.Petrov, hävituslendur 31.HLP-st:
„...Me lendasime Kaunase lennuväljalt Karmelava lennuväljale, see oli 3 päeva enne 22. juunit 1941.a.
Enne lendu teatati meile, et hakkavad toimuma suured Balti ESRK ÕJ õppused. Pärast Karmelavasse
jõudmist seati kõik mis võimalik lahingukorda. 20.-21.-ni käisid õppused. Me pidasime õppelahingut I-16tega, „ründasime“ pommitajaid SB...
...21.-l laupäeval astusin ma väeosa valvekorda. Kell kolm hommikul 22. juunil helistas 8.SLD
staabiülem ja käskis mul kuulutada välja lahinguhäire. Polgu staabiülemal kästi pärast komandopunkti
saabumist helistada diviisi staapi... Ma mõtlesin – sõda. Ma andsin teate viivitamatult edasi polgu staabiülemale kapten Sergejevile ja kuulutasin polgus välja lahinguhäire. Pärast lennutehnilise koosseisu
saabumist lennukite juurde mõne minuti pärast, lendasid õhku rohelised raketid polgu komandopunktist.
Viimasel ajal oli sageli lahinguhäireid (õppe), seepärast oli kõik selge, järele proovitud, teada, kes mida
teeb... Saades stardikäsu, hakati lülidega õhku tõusma, rivistudes pärast õhkutõusmist üheksa kaupa.
Vasakpöördega võtsid kursi Kaunasele...“
Niisiis, lahinguline ettevalmistus käib, lennud käivad päeval ja öösel. Kõik käsud hajutamise ja
maskeerimise kohta on antud. Tegutsemine lahinguhäire korral on mitmekordselt läbi töötatud. Ööl vastu
22. juunit 1941.a anti häire ENNE esimeste saksa lennukite ilmumist. Kõik nagu laulus:
„Ja kui meie kallale kipub vaenlane, siis me lööme teda igal pool ja alati...“

- 175 -

Peatükk 24

Kuidas see oli – I
Esimese löögi 22. juuni koidikul – aasta kõige pikemal päeval – andis vastane (või tal lasti seda teha).
Lugeja, kellel oli jõudu ja kannatust lugeda läbi need mitusada lehekülge, peaks juba kujutama endale ette
nõukogude lennuväegrupeeringu suurust, lennuväepolkude ja –diviiside, lennukite ja lennuväljade arvu.
Lahendada sellise mastaabiga ülesannet, nagu oli nõukogude lennuväe hävitamine, ühe esimese löögiga
võis ainult ühel moel: tuumarakettide massilise kasutamisega. Kuid neid ju sakslastel veel ei olnud. Nagu
polnud neil ka tavalisi hävitusvahendeid sellisel hulgal, et oleks olnud võimalik anda löök kõigi lääne SRKdes asunud nõukogude lennuväljade pihta. Ei olnud isegi niigi palju jõude, kui oli Luftwaffel 10. mail 1940
300 km-sel rindelõigul Belgias ja Prantsusmaal. Tasub märkida, et isegi Hitler - too suurim kurjategija ja
avantürist - sai aru ja tunnistas avalikult, et see ülesanne on sakslastele üle jõu käiv:
„...mõõtmatud avarused teevad hädavajalikuks vägede kontsentreerimise otsustavatesse punktidesse. On
vaja viia lennuvägi ja tankid lahingusse otsustavas kohas. Sellise suure territooriumi puhul pole Luftwaffe
suuteline katma seda tervikuna. Sõja algul suudab ta valitseda ainult mõnedes selle gigantse rinde
lõikudes...“
Läänepoolsete SRK-de lennuväe hävitamine sõja esimeste tundidega polnud võimalik, sest „see lihtsalt
polnud võimalik“. Vaenlane isegi ei seadnud endale sellist ülesannet. Maksimum, mida Luftwaffe juhatus
lootis saavutada, oli tankigruppide katmine õhust „gigantse rinde mõnedes lõikudes“. Saavutatud edu aga
ületas sakslaste kõige julgemadki lootused. Kui maa peal hävitatud nõukogude lennukite arvud hakkasid
raportites ületama kahte tuhandet, tegi H.Göring (paks ja vastik, kuid siiski I Maailmasõja sõjalendur)
spetsiaalsele komisjonile ülesandeks üle vaadata hõivatud nõukogude lennuväljad, et kontrollida saksa
komandöride ettekandeid...
Mis siis toimus sõja esimestel päevadel? Meid seal ei olnud, seepärast on peaaegu kogu järgnev tekst
kaldkirjas. Püüame aru saada, mida räägivad meile terveksjäänud dokumendid ja imekombel ellu jäänud
tunnistajad.
Leningradi sõjaväeringkond
Üsnagi arvukas (ligi 1,3 korda suurem kui naabruses olev Balti sõjaväeringkonna lennuvägi) Leningradi
SRK lennuvägi ei tegutsenud ei sõja esimesel ega teisel päeval aktiivselt. Lennuväemarssal A.A.Novikov
(sel ajal Leningradi SRK ÕJ juhataja) kirjutab:
„...Esimesed kolm päeva sõdisime me ainult üksikute või väikestes gruppides (siin ja edaspidi autori
rõhuasetused) tegutsenud vaenlase lennukitega, kes katsetasid linnale ligipääsumarsruute... Nõukogude
lendurid ei lasknud vaenlasel juunis pommitada Leningradi, Kroonlinna, Viiburit ja Karjala linnu. Kuid
andes au meie lendurite tegevusele, saime me aru, et vaenlase ebaõnn meie rindel oli põhjustatud sellest, et
ta polnud siin veel käiku lasknud oma peajõude. Loogika ütles meile, et ei maksa oodata, kuni vaenlane
paiskab tegevusse kogu oma lennuväe, et vaja on endal haarata initsiatiiv õhus ja anda esimestena
massilisi lööke...“
Loogikaid on erinevaid. Haavatud imperialistlike ambitsioonide loogika sundis Stalinit ette valmistama
suuremastaabilise sissetungi Soome, mille aktiivne faas algas 25. juunil 1941.a Leningradi SRK (Põhjarinde) lennuväe massiliste löökidega Soome linnade, raudteejaamade, sadamate ja lennuväljade pihta. Selle
sõjakäigu kirjeldus läheb välja meie raamatu põhiteemast, märgime ainult seda tähelepanu-väärset fakti, et
Põhjarinde õhujõud jätkasid lennukite mootoriressursi, bensiini ja lahingumoona kulutamist Soome
pommitamisele kuni 4. juulini 1941.a. Vähemalt seisab 81.KaardiväePLP (202. PLP Leningradi SRK-s)
lahingutee kirjelduses: „4. juulil kell 2 öösel andsid 9 ekipaaži polgukomandöri juhtimisel pommilöögi
Povetti jaama pihta Soome territooriumil ja viskasid alla ligi 1000 lendlehte. Varsti anti samasugune löök
ka Helsingi lõunaosa pihta...“
Selleks ajaks oli Wehrmachti 4. Tankigrupp juba läbinud kogu Leedu ja Läti, forsseerinud Daugava ning
tungis peale Ostrovi ja Pihkva suunas. Teiste sõnadega oli sakslastel pool vahemaad piirist Leningradini
juba läbitud...
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Balti Erisõjaväeringkond
Esimesed Looderinde (Balti ERSK) staabi ettekanded saadeti NSVL Kaitse RK-le kell 6h 10min. Neis
võib juba avastada esimesi tõrkeid, mille kutsusid esile Stalini liiga segased sõjalis-poliitilised „mängud“:
„Sakslased alustasid lahingutegevust 22. juunil 41.a kell 4.00. Vaenlase õhujõud pommitasid Vindava,
Panevežise, Šiauliai ja Kovno lennuvälju... Meie lennuvägi on õhus. Enne Teie käsu – mitte ületada piiri –
kättesaamisti, sain ma kindral Safonovi kaudu Teie käsu piirist mitte omavoliliselt üle lennata. Võtsin
kasutusele meetmed, et pommitada vaenlast piire mitte ületades...“
Kuidas seda mõista – „pommitada vaenlast piire mitte ületades “? Kus siis teda veel leida võis kella 4-5
paiku 22. juuni hommikul?
Armee elab määrustike, käskude ja instruktsioonide järgi. Selles on tema tuntud nõrkus (mis on andnud
alust paljudele anekdootidele tuhmide sõjaväelaste kohta). Selles on ka tema jõud – kriitilises situatsioonis
pole vaja raisata kalleid minuteid pikkadele arutlustele, vaid on vaja ainult täpselt täita seda, mis on ette
kirjutatud. Sõja esimeste tundide ja päevade hädavajalikud tegevused olid läbi töötatud, kokku koondatud
ja kinnitatud dokumendis nimega „Mobilisatsiooni ja operatiivse hargnemise katteplaan“, teise nimega ka
„Punane pakett“. Selline plaan oli punases ümbrikus iga väeüksuse staabis. Mitte ainult normaalse
sõjaloogika järgi, vaid ka vastavalt Balti ESRK Sõjanõukogu direktiivile Nr.00224 15. juunist 1941.a, pidid
väeüksuste komandörid lahinguhäire signaali saamisel avama paketi ja ilma pikemalt mõtlemata tegema
seda, mis seal kirjas oli. Kuid Punaarmee kõrgem juhtkond (Timošenko ja Žukov – aga faktiliselt Stalin) ei
saatnud vägedesse mitte lühikest käsku nelja sõnaga (eesti keeles kolmega. – Tõlkija märkus) – „Lasta
käiku katteplaan“ - , vaid saatsid 21. juuni 1941.a keskööl pika „kirjandusteose“, mida tuntakse kui
„Direktiiv Nr.1“. Selle „kirjandusteose“ analüüs ja selle üle arutamine kestab juba pool sajandit. Ühed
väidavad, et selle juures on tähtsaim – „mitte vastata provokatsioonidele“. Teised aga vaidlevad vastu,
viidates fraasile „vastu võtma sakslaste võimalikku lööki“. Kolmandad näitavad õigustatult selle fraasi –
„vastu võtma“ – mitmetähenduslikkust: kuidas vastu võtta? kus vastu võtta?
Faktiliselt aga sundis kõrgem juhtkond alluvaid lahendama mõistatust. Lahendama ränga ajadefitsiidi
olukorras, kus valele otsusele võib suure tõenäosusega järgneda arest ja mahalaskmine. Ja kõik see jama
lihtsa ja selge – „lasta käiku katteplaan“ – asemel! Selle tulemusena hakkasid mõned väeosad tegutsema
nende katteplaanide kohaselt, mis aga nägid ette pommilööke vaenlase territooriumil olevate objektide
pihta. Näiteks, „22. juunil 1941.a kell 4h 50min lendasid 25 lennukit SB Looderinde 9.PLP-st Tilsiti
lähedal asuvat lennuvälja pommitama...“ (VIŽ, 8/1988)
Nagu kohusetundlikule ajaloolasele kohane toob A.G.Fjodorov pärast seda informatsiooni ära ka vastava
viite arhiivi (TsAMO, f.861, op.525025, p.2). Sellele tunnistusele annab erilise väärtuse, et selle avastaja
polnud mitte ainult professionaalne ajaloolane, ühe parema „perestroikaeelse“ nõukogude lennuväe ajalugu
puudutava raamatu autor, vaid ka sõjaväelendur, kes 1941.a novembrist oli sellesama 9.PLP komandör.
Teised komandörid aga eelistasid lihtsalt oodata, kuni ülemused asja omavahel klaarivad. Kolmandad
(nende seas ka Balti ESRK juhtkond) sööstsid oma alluvaid „käest haarama“ s.o peatama nende tegevust,
kes alustasid „punases paketis“ olevate käskude täitmist. Kuni kogu see jama kestis, võeti Moskvas lõpuks
vastu palju selgem ja arusaadavam „Direktiiv Nr.2“. Selles oli muu seas kirjas:
„Võimsate pommitus- ja ründelennuväe löökidega hävitada vaenlase lennuvägi lennuväljadel ja
pommitada puruks tema maavägede löögigrupeeringud. Lennuväe lööke sooritada vastase territooriumil
kuni 100-150 km sügavuseni. Pommitada puruks Königsberg ja Memel.“
See direktiiv kirjutati alla kell 7h 15min. Pluss šifreerimisele, saatmisele, dešifreerimisele kuluv aeg.
Kokkuvõttes raisati sõja esimesed 4-5 tundi tühjalt. Pole mingit põhjust anda sellele „saatuslikku
tähendust“, kuid täiendavat närveerimist ja segadust kutsus see küll esile.
Kindralleitnant V.P.Bulanovi jutustus, kes alustas sõda Ar-2 ekipaaži tüürimehena 46. PLP-s (7.SLD, 45
ekipaaži, 61 SB ja Ar-2 lennukit), aitab ette kujutada, kuidas see kõik tegelikus elus välja nägi:
„...21. juunil baseerus polk ümber välilennuväljale. Milleks – selgitusi ei antud. Kästi lennukid
maskeerida. Kell 4.30 aeti meid häire korras üles. – Kes, mis? Midagi ei räägita. Umbes kella viie paiku
antakse esimene ülesanne: pommitada sakslasi, kes forsseerisid Neemani Tilsiti juures. Lendas välja
esimene eskadrill, lendas teine – mõlemas üheksa lennukit. Meie lendame kolmanda eskadrilliga. Esimesed
üheksa lennukid viskasid pommid ära, teised samuti...Me lähenesime juba Neemanile, kui äkki käsk –
tagasi pöörduda... Pöördume tagasi täis pommikoormaga. Maandume (maanduda koos pommidega oli
kategooriliselt keelatud, selleks oli olemas pommihoidjal vastav režiim pommiheitmiseks ilma sütikut
vinnastamata s.o tühjalt, ilma plahvatuseta. – M.S). Paigutasime lennukid kohtadele ja läksime hommikust
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sööma – ja äkki lendab üle lennuvälja saksa luuraja ja tema järel „Heinkeli“ pommitajad. Ka üheksakesi.
Sakslased hakkasid pommitama lennukite seisukohti. Kui lõpetasid, hakkasid metsaserva kuulipildujatulega
üle valama. Tegid ühe rünnaku, siis teise... Sakslased lõpetasid pommitamise, osa pomme viskasid metsa ja
lendasid ilma kaotusteta minema. Lõpuks jäi kõik vaikseks. Hakkasime oma lennukite poole minema, kui
äkki hakkasid põlevates lennukites lõhkema meie omad pommid... Meie panime uuesti putku! Kaotused
lennuväljale jäetud tehnikas olid suured. Oli ka üks hukkunu...“
Pärast seda kui Direktiiv Nr.2 jõudis Balti ESRK juhtkonnani, kasvas nõukogude pommituslennuväe
aktiivsus.
„...Telefonistineiu ühendas meid Vindavaga:
- Mogiljevski? Kuidas läheb? Normaalselt? Võta oma seifist pakett, ava see ja tegutse nagu seal
kirjas. - (autori rõhuasetus). Polgukomandör (40.PLP, 54 lennukit SB, 48 ekipaaži. – M.S.) kinnitas, et sai
käsust aru ja alustab selle täitmist...
Kell 10h 2min 22. juunil 1941.a võtsid meie punatähelised pommivedajad kursi läände...
...Tegi rõõmu major Mogiljevski.
- Pommirünnak Königsbergile, Touragenile ja Memelile lõppes edukalt. – teatas ta telefonis. – Oli
võimas õhutõrjetuli, kuid me heitsime pommid täpselt objektidele. Kaotusi ei ole“.
Balti ESRK 6.lennuväediviisi komissari A.G.Rõtovi mälestusraamat, kust me tsiteerisime seda
tähelepanuväärset tunnistust, anti välja Voenizdati poolt 1968.a. Noor ohvitser Volodja Rezun isegi ei
aimanud siis, et temast saab tulevikus Viktor Suvorov, „Jäälõhkuja“ autor...
Pommilöögid naabruses asuva territooriumi pihta kestsid terve päeva. Balti ESRK staabi operatiivettekanne Nr.03, mis kirjutati alla 23. juunil kell 22.00, teatab, et „õhujõud võitlesid terve päeva vastase
lennuväega, sooritati mitmeid rünnakuid Insterburgi, Königsbergi, Priekule, Memeli ja Tilsiti lennuväljade
pihta...“ Aruandes Looderinde (Balti ESRK) lennuväe tegevuse kohta, mis koostati 1942.a juulis (s.o aasta
peale sõja algust, mil selgitada suuri kaotusi ja ennast õigustada polnud enam vaja), märgitakse, et
„esimesel ja teisel päeval anti lööke vastase lennuväljade pihta Memelis, Tilsitis, Gumbinnenis. Nende
objektide pihta tegutses Looderinde lennuvägi 6 kuni 18 liikmeliste pommitajate gruppidega, mida katsid I153 ja I-16 hävitajad“.
Muidugi käis löökide vahetamine vastastikku. Looderinde staabi luureettekandes Nr.03 kella 12.00-st on
märgitud kaks episoodi: „kell 4.55 pommitasid 5 lennukit meie lennuvälja Panevežises“ (see oli tollesama
9.PLP baaslennuväli, kust kell 4.50 lendas välja 25 SB lennukit pommitama saksa lennuvälja Tilsitis) ja
„kell 9h 25min pommitati lennuvälja Šiauliais“. Peale selle räägitakse ettekandes suurte jõududega („kuni
lennupolk“) sooritatud Kaunase ja Šiauliai linnade pommitamisest ning väikeste jõududega (5 kuni 12
lennukit) Alituse, Kalvaria, Vindava, Jurburgi pommitamisest. On tähelepanuväärne, et see luureettekanne
Nr.3 lõpeb sõnadega:
„Vastane pole veel viinud tegevusse suuremaid lennuväekoondisi, piirdudes üksikute lennukite ja
gruppide tegevusega“.
Milliseid kaotusi siis kandsid Balti ESRK õhujõud sellisest „saksa lennuväe purustavast esimesest
löögist“? See on meie uurimise jaoks kõige olulisem küsimus! Täpset ja selget vastust sellele küsimusele
autoril pole (aga kellel seda on?).
Looderinde staabi operatiivettekanne Nr.1 (22. juuni 1941.a kell 22.00) tegi esimese päeva kokkuvõtteid:
„...Vaenlase lennuvägi pommitas terve päeva sidesõlmi, asustatud punkte, ladusid, lennuvälju (tuleb
välja, et lennuväljad polnud sugugi ainsad ja peamised saksa pommitusobjektid! – M.S.) ning tekitasid
suuri purustusi Kaunases ja Šiauliais. Meie lennuvägi, täites väejuhatuse ülesandeid, võitles vaenlase
lennuväega, pommitas tankide koondumispiirkondi ja tankikolonne Tilsiti ja Alituse suundades. Kaotused:
56 lennukit on hävitatud, 32 lennukit vigastatud lennuväljadel“. Märgime, et „vigastatud“ pole sama mis
„hävitatud“.
Nüüd vaatame seda arvu (56 allatulistatud lennukit) vastase andmetest lähtuvalt. Balti ESRK vastu
tegutses 4 Luftwaffe hävitajategruppi: eskaader JG-54 täies koosseisus ja veel üks grupp 53. eskaadri
koosseisust (II/JG-53). II/JG-53 lendurid kandsid esimesel päeval ette 17 nõukogude lennuki allatulistamisest. JG-54 deklareeritud võitude arv pole autorile teada. Väga ebatäpse võrdlusega võib arvestada,
et see oli kolm korda suurem s.o umbes 50. Sellises arvestuses on vähe täpsust, kuid hävituslendurite
ettekannetes allatulistatud lennukite kohta on täpsust tavaliselt veelgi vähem. Lähtudes tavapärasest 2-3
kordsest „juurdekirjutusest“, võime eeldada, et saksa hävitajad tulistasid 22. juunil alla umbes 25-30
nõukogude lennukit. Teiste sõnadega ei vähendanud Looderinde staabi ettekanne sugugi kaotuste arvu õhus
(aga võib-olla hoopis suurendas).
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Õhulahingute vähesest intensiivsusest annab tunnistust ka väike arv allatulistatud saksa lennukeid.
Ülaltoodud Looderinde staabi ettekanne väidab, et „meie lennuväe poolt on alla tulistatud 19 vaenlase
lennukit ja õhutõrje poolt 8 lennukit. Neid arve täpsustatakse“. Kaheksa HLP-e (Hävituslennuväepolk –
kõigis kokku 384 hävituslendurit) kohta vägagi tagasihoidlikud tulemused. On tähelepanuväärne, et kui
võrrelda neid arve Luftwaffe kaotuste žurnaaliga 22. juuni 1941.a kohta (seal märgitakse 5 pommitaja ja 4
hävitaja kaotust), siis saame me peaaegu täpse kolmekordse liialdamise allatulistatud lennukite arvus...
Veelgi tähelepanuväärsem ja olulisem on aga umbes samal ajal (kell 22.00 22. juunil 1941.a) kirjutatud
Looderinde juhataja ettekanne, mis lõpeb hoopis teistsugusel toonil:
„...Palun tugevdada rinnet lennuväega, kuna vastane haaras ülekaalu õhus ning hoiab seda seni, kuni
me selle tagasi võidame (absoluutselt õige märkus! –M.S). 22. juunil 1941.a kaotas rinne kokku kuni 100
lennukit“.
Võrreledes esialgse lennukite arvuga (1100-1200) moodustasid Looderinde kaotused alla 10%,
kusjuures kaotuste sekka arvati ka lennuväljadel ajutiselt vigastatud lennukid.
Väga väikesed olid ka 31.PLP (6.SLD, 44 ekipaaži, 60 lennukit SB) kaotused. Vaat mida kirjutab oma
memuaarides 6.SLD komissar Rõtov:
„...mõne minuti pärast ma veendusin, et pommiauke tegid sakslased lennuväljale palju, aga kahju oli
minimaalne. Lennukid olid siin õigeaegselt, alates 21. juunist, hajutatud kaugele väljaspoole stardiraja
piire ning nüüd põlesid ainult kolm lennukit F.A.Agaltsovi polgust. See polk oli just lennanud siia kuskilt
Eestis asuvalt lennuväljalt... 31.PLP komandör Fjodor Ivanovitš Dobiš kandis ette, et tema väeosa tõusis
vaenlase löögi vältimiseks kahel korral õhku... Veel Hiina sõja ajast mäletasin ma Dobišit kui arukat
komandöri...“
Andes au sm.Dobiši arukusele ja tema mitmeaastasele lahingukogemusele, märgime, et ta lihtsalt täitis
arvukaid käskkirju sõjaväeringkonna lennuväe lahinguvalmidusse viimise kohta, mis saadeti kõikidesse
väeosadesse (nagu me eelmises peatükis kirjutasime) mitu päeva enne sõja algust.
27. juunil viibis Rõtov jälle 31.PLP-s. „Varsti sõitsin ma jälle Miitavi lennuväljale, Dobiši juurde. Ta
hoidis endiselt oma polku rusikas. Organiseeris iga päeb väljalende erinevate lahinguülesannete
täitmiseks. Vaatamata vaenlase lennnurünnakutele, õnnestus tal hoida peaaegu kõik lennukid tervetena.
Siin tuli talle kasuks kogemused, mida ta sai Hiinas ja sõjas soomlastega...“
Aga sellise olukorra avastas Rõtov 22. juuni keskpäeval 21.HLP-s:
„...ma naasesin tagasi Riia lennuväljale. KP (komandopunkt. – Tõlkija märkus) juures kohtusin 21.HLP
komandöri major Mirošnitšenkoga.
- Mis olukord on? – küsisin.
- Oli pommitamine. Tõsi küll, mitte eriti kõva. Lennukid on hajutatud, lendurid istuvad
kabiinides. Ootavad käske.
Mind nähes tuli lähemale pataljonikomissar Jurov:
- Inimeste meeleolu on võitluslik...
...Veidi hiljem saatis Jurov poliitettekande. See oli kirjutatud pliiatsiga kortsunud, äärtest rebitud
paberilehele. Ettekanne oli täis lahinguvaimustust. Seal polnud isegi vihjet peataolekule. Jurov kandis
lühidalt ette: alla on tulistatud üheksa vaenlase lennukit...“
Järgmisel päeval, 23. juunil, püüdsid sakslased anda massilise löögi Riia lennuvälja pihta.
„...Õhuvaatluspostid teatasid, et kursiga Riia suunas liigub suur grupp fašistlikke pommitajaid. 21.HLP
hävitajad startisid neile vastu... Juba lahingu esimestel minutitel tulistasid meie hävitajad linna lähedal
alla kolm „Junkersit“. Väikesel pommitajate grupil õnnestus siiski lennuväljale läbi murda, kuid olulist
kahju nad ei tekitanud. Terveks jäi ka sild üle Lääne-Dvinaa (Daugava. – Tõlkija märkus).
24. juunil sooritasid sakslased jälle rünnaku Riia lennuvälja pihta. Neil õnnestus süüdata kolm
kütusetsisterni. Võitluses tulega said surma kaks punaarmeelast“.
Jah, austatud lugeja, ma mõistan täiesti teie arusaamatust (või isegi meelehärmi).
Tavalise „normaalse“ jutustuse asemel Luftwaffe ootamatust rünnakust, punatäheliste lennukite
lõõmavatest rusudest ja „jõuetusest nutvatest komandöridest“ tuuakse siin ära mingeid imelikke dokumente
rünnakutest saksa lennuväljade pihta, allatulistatud saksa lennukitest ja nõukogude lendurite „lahingulisest
meeleolust“... Ärge ilmaasjata muretsege. 6.SLD-s oli neli polku.
Peale 21.HLP, 31.PLP ja 40.PLP (millede edukast tegevustest ja minimaalsetest kaotustest oli juba
eespool juttu) kuulus 6.SLD-sse ka 148.HLP (33 lendurit, 69 lennukit I-153). See polk sattus juba sõja
esimestest minutitest paljukordsete pommirünnakute alla, asudes Libavi (Liepaja. - Tõlkija märkus)
lennuväljal. Nõnda kirjutab sellest Rõtov:
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„...Fjodorov (diviisi komandör) vaatas mulle ärevalt otsa ja ütles:
- Libavi lennuväli ja sadam sattusid pommitamise alla kell 3h 57min. On pandud põlema mitu lennukit.
Zaitsev (148.HLP komandör) kandis ette, et sakslased on alla visanud dessandi...
...Libavis nägin ma kurba pilti. Lennuväli oli täis pommilehtreid, mõned lennukid põlesid veel.
Angaaride kohal oli must suitsupilv, leegid limpsisid kütuselao jäänuseid.
- Asi on halb, seltsimees komissar, - kandis ette majos Zaitsev. – Me tõstsime lennukid häirekorras õhku,
kuid oli tugev udu ja varsti pidime me uuesti maanduma. Just sel hetkel meid tabatigi...
Õhuhäire signaal katkestas meie jutuajamise. Hävitajad tõusid lendu (s.o oli veel „mõningaid
hävitajaid“, mis polnud veel põlema hakanudki).
- Aga mis sai saksa langevarjuritest? – küsisin mina.
- Justkui maa alla vajusid.“ (Idarindel polnud 1941. aastal mitte ühtegi õhudessantväeosa, sakslased
ei sooritanud siin mitte ühtegi õhudessanti. Sellest hoolimata on puruks löödud Loode- ja Läänerinde
dokumendid täis ettekandeid „saksa dessantide“ kohta. – M.S.)
Mõned tunnid hiljem, pöördudes tagasi diviisi Riias asuvasse staapi, helistas Rõtov jällegi 148.HLP-sse:
„...minuga rääkis telefonis väeosa korrapidaja.
- Pärast teie äralendu pommitati meid veel kord. – teatas ta.
- Kaotusi on?
- Neli said surma, kuus on haavatud.
- Aga kuidas on olukord õhus?
- Meie omad võitlevad vahvasti!
Päeva lõpuks sain ma teada, et aktiivse lahingutegevuse algusest saadik võitles 148.HLP mehiselt ja
organiseeritult. Mõned lendurid pidasid kuus ja enam õhulahingut. Allatulistatud vaenlase lennukite arve
avas kapten Timajev. Fašistlik pommitaja, mille ta põlema tulistas, kukkus alla Libavi lennuvälja lähedal ja
plahvatas...“
Vähe? Nõus, kuid ka „täielikult 22. juuni varahommikul hävitatud“ väeosade sekka 148.HLP ei sobi.
Otsime teisi, meile rohkem harjumuspäraseid tunnistusi. Peab ju millelgi põhinema müüt „Luftwaffe
esimese purustava rünnaku“ kohta? Kes otsib – see leiab!
„...Vaikust rikkus kõva mürin. Ma tõusin üles. Suurest aknast paistis pühapäeva 22. juuni 1941 koidupuna. Rohtunud stardirajal, mis oli kastest hall, nägin ma pommilehtreid, mis nagu punktiirjoon katsid
kogu lennuvälja... Vaevalt tõstsid poisid minu hüüde peale päid, kui algas jälle plahvatuste mürin. Me
nägime, et lennuvälja teises otsas, kus baseerus 15.polk, lendasid õhku kastid „migidega“, angaarides
algasid tulekahjud... Me jooksime ruttu lennuvälja aia juures oleva kraavi juurde. Tõmbasime hinge ning
pöörasime tähelepanu hoonele, kus me ööbinud olime. See oli täiesti hävinenud. Põlesid teiste eskadrillide
staabid. Tohutu suur tulekahju oli 15.polgu territooriumil. Äkki ilmusid madalal kõrgusel neli kolmikut
pommitajaid „Heinkel-111“, mida saatsid „Messerschmitid“. Me surusime end kraavipõhja. Pommiplahvatused katsid stardiraja. Paistab, et mitte kõiki pomme ei visatud alla – pommitajad suundusid
Karmelava poole, kus asus meie välilennuväli (22. juuni hommiku sündmused tabasid tunnistajat polgu
põhilennuväljal Kaunases. – M.S.). Pääslast ja valvehoonest jooksid väikese metsasalu poole
punaarmeelased ja mõned tehnikud. Me otsustasime pääseda üksikute terveksjäänud lennukiteni ja
proovida nendega lennuvälja äärelt lendu tõusta. Peamine stardirada oli kõik lehtreid täis...
...Ma hakkasin jooksma polgu staabi poole, kus seisis üks terveksjäänud I-16. Lennuk osutus
korrasolevaks. Õnneks nägin ma ühte punaarmeelast valvest, kes polnud jõudnud veel ära joosta. Minu
käsu peale jooksis ta langevarju tooma, aga minu sööstsin autostarteri poole, lootes selle juurest leida ka
ta juhi. Õnneks oli ta oma kohal. Kõik läks hästi. Me sõitsime lennuki juurde. Hingeldav punaarmeelane tõi
langevarju ja selgitas: „Seal polnud kedagi, tuli uks maha murda“. Ühendanud starteri lennuki külge,
ronisin ma kabiini.
Tahtsin just käega märku anda mootori käivitamiseks, kui autouks äkki avanes, juht hüppas välja ja pani
jooksu kraavi poole. Vaadates üles, sain ma kõigest aru. Pea kohal olid jälle pommitajad. Tuli järgneda
autojuhi eeskujule. Proovisime veel kahel korral lennukit käivitada. Lõpuks hakkas vint ringi käima ja
mootor käivitus. Tõusin lendu, tõmbasin teliku sisse ja vaatasin ringi. Taevas polnud kedagi. Sattudes
harjunud, omasesse keskkonda, tundsin ma end kindlamalt. Ma keerasin lennuki Karmelava suunas.
Varsti nägin ma lennuvälja, lehtreid ja rukki sees lebavat „MiG“-i. Metsaservas, lennukite seisukohal,
oli mitu tulekollet... Pärast maandumist ruleerisin eskadrilli seisukoha juurde. Siin seisid meie lennukid
maskeerimisvõrkude all. Vaevalt jätsin mootori seisma, kui lennuväljale kihutas polgukomandöri „emka“.
Batja küsitles mind üksikasjalikult Kaunase sündmuste ja olukorra kohta ning sõitis siis staabi asukohta...
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...Ilmus suur grupp vaenlase pommitajaid hävitajate saatel. Pommid lõhkesid lennurajal, hävitajad
ründasid maasihtmärke, tulistasid ruleerivate „migide“ pihta. Meie õhusolev valvalüli ründas
pommitajaid, kuid pärast esimesi valanguid jäid kuulipildujad vait. See sünkronisaatorite süsteem polnud
veel korralikult seadistatud... Nüüd pärast relva tõrkeid õhus võtsid mehhaanikud mootorikapotid maha ja
püüdsid defekte kõrvaldada. Kui arvestada seda, et kapotti maha võtta oli lihtne, aga tagasi panna raske,
siis kulus vigade parandamisele päris palju aega. Sellisel moel osutus polk kõige kriitilisemal momendil
relvituks. Tundes end karistamatult, muutus vaenlase lennuvägi jultunuks. Pommitajad tulid grupp grupi
järel. Pommitamiste vaheaegadel ründasid hävitajad lennuväljal kõiki nähtavaid sihtmärke. Ajasid taga
isegi üksikuid inimesi.
Lennuväli kattus lehtrite ja väljapaiskunud mulla vallidega. Suured kaotused olid isikkooseisus.
Lennukite juures lebasid verelompides surmasaanud. Kella 12 paiku päeval ilmus küla poolt hobune
vankriga.
Sellega tõid meie ettekandjad lennuväljale lõunasöögi. Neil olid seljas lillelised kleidid ja rätikud.
Peaaegu kõigil peale minu puudus isu. Ma kugistasin kiiresti alla paar portsjonit praadi ja kompoti. Neiud
ei jõudnud veel ära sõita, kui ilmusid pommitajad. Kogu pommikoorem paiskus meie eskadrillile. Maasse
kaevatud varjepilu osutus inimesi täis olevaks. Maa kõikus ja vappus. Vaikus saabus ootamatult.
Minu peal lamavate inimeste raskuse tõttu ei õnnestunud kohe välja saada... Mitte kaugel maasse
kaevatud pilust vedeles vankriratas. Paistsid valged kleidiräbalad... Kõigist saksa rünnakutest selle päeva
8 tunni jooksul tundus viimane kõige hirmsam. Pärast seda rünnakut polnud lennuväljalt enam võimalik
startida ning polnudki enam lennukeid, millega seda teha. Veidi varem tõusid lendu seitse „migi“ ja
võtsid kursi Riiale. See oli kõik, mis jäi järele 31.polgu 60-st lennukist...“
See tsiteeritud B.V.Veselovski raamat ilmus 1996. aastal. Raamat on uus, kuid seejuures võib Veselovski
jutustust sõja esimese päeva sündmustest pidada absoluutselt standardseks-tüüpiliseks. Just nimelt niimoodi
SEDA kogu aeg kujutatigi: ootamatu kallaletung, magav lennuväli, üksteisele järgnevad peatumatud saksa
lennuväe rünnakud, nõukogude lendurite lootusetu abitus (lennukid pole „omandatud“, kuulipildujad ei
tulista) ja tulemusena – „kaheksa tundi pärast rünnaku algust polnud lennuväljalt enam võimalik startida
ning polnudki enam lennukeid, millega seda teha“.
Kui nüüd veidi „keerata pilti teravamaks“, siis selguvad ka mõned väga olulised detailid. Lendurid
ärkasid vaenlase pommiplahvatuste peale. Hävituslennuväe polgu baaslennuväljal polnud ei valvelüli ega
isegi tavalist, öö läbi üleval olevat päevnikku! Väeosa komandöri – pole! Väeosa valveohvitseri – pole!
Keegi ei kamanda, keegi ei käsuta. Lendu õnnestus autoril tõusta juhuslikult, nende abiga, kes „polnud veel
laiali jooksnud“. Lennuvälja pommitatakse ja tulistatakse peaaegu vahetpidamata ja veel koos hävitajatest
kattega. Seejuures „pole taevas kedagi“. Terveksjäänud lennukid lendavad Riiga (22. juuni hommikul oli
see veel sügav tagala – 250 km piirist). Miks Riiga? Aga sellepärast, et „löögi alt välja pääseda“. Ja kuhu
pärast, peale Riiat? Vladivostokki?
Mõned ebatäpsused saavad kohe märgatavaks pärast Veselovski teksti võrdlemist teiste allikatega.
Näiteks oli lennukeid 31.HLP-s rohkem – peale 60 „migi“ oli ka veel 32 I-16, millest 28 (1. juuni seisuga)
olid lahingukorras. Mitte just palju, kuid enam-vähem niipalju oli keskmiselt lennukeid 2.Õhulaevastiku
hävitajagruppides... Säilinud arhiividokumendid ei kinnita ka Veselovski väidet 31.HLP täieliku hävimise
kohta: ümberformeerimise momendiks (14. juuli 1941.a) olid 31.HLP lendurid sooritanud 714 lahingulendu ja teatanud 13 vaenlase lennuki allatulistamisest. Muideks, kõik need vähetähtsad pisiasjad ainult
juhivad meid eemale tähtsaimast küsimusest – kas see, mis juhtus 31.HLP-ga (Veselovski väitel) tema
esimesel kokkupuutel reaalse vaenlasega, oli vältimatu? Või oli siin tegemist komandöride kuritegeliku
hooletusega (või isegi reetmisega)? Rääkimata selgest käskude mittetäitmisest lahingu-valmiduse
tõstmiseks – mis takistas poole aastaga kontrollida ja korda seada relvastust (sünkronisaatoreid)? Kas tõesti
„ootamatu kallaletung“? Selleks, et kuulipildujaid kontrollida ja häälestada, pole isegi lendu tõusta vaja,
piisab mootori käivitamisest ja rataste alla klotside panemisest (et lennuk veerema ei hakkaks)...
Ei tasu pead murda nende küsimuste üle. Kõik on palju lihtsam. Tõenäoliselt on siin tegemist sellise
psühholoogilise fenomeniga, mida tuntakse kui „valetab kui pealtnägija“. See on juhtum, kus tunnistaja
hakkab kirjeldama mitte seda, mida ta nägi oma silmaga, vaid seda, mida ta on kümneid aastaid kuulnud
tolle sündmuse kohta räägitavat/näidatavat. Mille alusel me seda arvame? Tähelepanelik lugeja tõenäoliselt
märkas juba, et jutt käib samast 31.HLP-st (8.SLD), mida kirjeldasime eelmise peatüki lõpus. Jätkame nüüd
tolle polgu lenduri N.I.Petrovi mälestuste lugemist:
„...Vasakpöördega võtsime kursi Kaunasele, 1500 meetri kõrguselt nägime Kaunase lennuvälja,
angaarid põlevad, laohooned põlevad, polgustaap põleb (seni on täielik üksmeel Veselovski raamatuga).
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Lennates üle Kaunase lennuvälja, nägime stardirajal mõnda pommilehtrit (Veselovskil oli kogu stardirada
lehtreid täis). Meist vasakul, umbes 700 meetrit kõrgemal, nägime kahte paari Me-110 ja nelja Me-109,
need läksid suitsuga (mootor DB-601 ajas forsseeritud režiimil kõvasti suitsu välja) lääne poole.
Madalamal lendasid vastaskursil 6 lennukit I-153, need olid naabrid 15.polgust. Lendasime läände 15
minutit 3000 m kõrgusel, pöördusime tagasi – õhus oli kõik vaikne (mingeid jälgi pommitajatest, mis
Veselovski järgi vahetpidamata Kaunast pommitasid, polnud näha).
...Kõik maandusid õnnelikult. Kui ma ruleerisin oma kohale, näitas tehnik mulle pommilehtrit, umbes 100
kg pommist. See tähendab, et ajal, mil me lendasime, kukkusid meie lennuväljale mõned pommid,
nähtavasti suurest kõrgusest (ka Veselovski kirjutab, et pommitajad läksid Karmelava suunas, ainult et
vaevalt neid oli „neli kolmikut“).
Keegi ei näinud pommitamist (järelikult ei saanud ka keegi viga, põlevat lennukit oleks märgatud) ja ka ei
kuulnud, kuna korraga töötas suur hulk mootoreid... Umbes kell 10.00 lendasid meist üle 3 üheksakut
pommitajaid SB, mis baseerusid Vilno lennuväljal (54.PLP, 54 ekipaaži, 68 lennukit SB). Hiljem me
taipasime, et nad käisid pommitamas Königsbergi. Toodi hommikusöök, kuid kellelgi polnud isu ning
pealegi lendas just siis meist üle Me-110. Tagumine laskur andis ühe valangu kuulipildujast, kuid sihitult.
Ohvreid ei olnud... Edasi kuni kella 16.00 oli vaikne, peamiselt lendasime välja paaridena oma
lennuvälja kaitseks ja katmaks Kaunase raudteejaama...“
Niisiis, hiline hommikusöök (või varane lõuna) oli. Ehk olid ka ettekandjad lillelistes kleitides. Selle
rahuaja stseeni kontrast alanud sõjaga oli nii suur, et see sööbis pealtnägijate mällu. Polnud ainult toda
hirmsat pommitamist, kleidiräbalaid, laibavirnu ja muid „musti üksikasju“. Lendas üle üksik Me-110,
laskur andis ühe valangu kuulipildujast ning loomulikult ei tabanud maa peal kedagi. Ja pärast seda „kuni
kella 16.00 oli vaikne“. Mingeid mälestusi tõrkuvatest kuulipildujatest „migidel“ pole ja ka tulistada polnud
päeva esimesel poolel millegi pihta.
Miks arvab autor, et N.I.Petrovi mälestused on usutavamad? Esiteks sellepärast, et need on loogilised ja
vastavad reaalsele, paljudest teistest dokumentidest tuntud situatsioonile, samas kui Veselovski jutustus
vastab ainult „üldtuntud“ legendile „ootamatust kallaletungist ja kaitsetutest lennuväljadest“. Teiseks,
Veselovski kirjutas raamatut ja ta jutustus tuli ilus ümmargune, samal ajal kui Petrov dikteeris oma
mälestusi intervjueerijale. Lihtsalt ja ilustamata.
Kolmandaks sellepärast, et Karmelava lennuvälja pommitamine ilmub ka Petrovi mälestustesse – ainult
et teisel ajal („valel“ ajal, mis ei vasta „ootamatu kallaletungi“ dogmale) ja täiesti „valede“ tagajärgedega:
„...Komandopunktist anti käsklus: „Lüli – õhku tõusta!“ Leitnant Smõslov, mina ja Akimov hüppasime
lennukitesse, käivitasime mootorid, hakkasime ruleerima – ja siis lendasid äkki komandopunktist punased
raketid: „lendutõus keelatud“. Ilmusid kaks paari Me-109, lendasid 800-1000 meetri kõrgusel üle
lennuvälja, siis ilmusid kaks üheksakut „Heinkel-111“. Kuuleme pommiplahvatusi lennuväljast eemal,
nähtavasti pommitavad maanteed. Siis hakkasid pommid kukkuma lennuvälja piiridesse, viskavad
ühekaupa. Kukuvad meie lennukite suhtes ülelennuga, meie seisime oma lennukitega peaaegu lennuvälja
keskel. Lendas üle suur grupp, aga pomme viskasid kõigest mõned üksikud. Nähtavasti korraldasid meile
„psüühilise rünnaku“, rünnates ise paljusid sihtmärke.
Kui nad lähenesid meie lennuväljale, näis, et sellise grupi käest ei pääse me kuhugi. Aga tegelikult
viskasid nad lennuvälja piirides kõigest viis pommi...“
Kõige tähelepanuväärsem selles fragmendis on imelik (valides kõige viisakama väljendi) hävituslennuväe
polgu reaktsioon vaenlase pommitajate ilmumisele. On teada, et Karmelavas oli kolm eskadrilli hävitajaid
(39 MiG-3). Selle asemel, et need õhku tõsta ja rünnata aeglaseid pommivedajaid, millel oli minimaalne
kate, peatas „komandopunkt“ isegi nende hävitajate õhkutõusu, mis olid juba stardis. Rääkimata juba
„kõigest kõrgest“ (Määrustik, Vandetõotus), selline „taktika“ mitte ei vähenda, vaid suurendab kaotusi –
kui hävitaja loobub olemast kütt, saab temast saakloom. Mis saigi tõestuse mõne minuti pärast:
„...Ei suutnud veel toibudagi, kui ilmusid kolm paari Me-109, lendasid üle lennuvälja umbes 1000 meetri
kõrgusel. Rivistusid ümber nagu polügoonil ja hakkasid sihikuliselt tulistama meie lennukeid. Kõigepealt
meie lüli pihta (mis oli peatatud otse stardirajal „punase raketiga“), mis seisid lennurajal täiesti
maskeerimatult. Me jõudsime joosta lennuvälja äärde, kus oli suur auk kuivanud poriga. Seal lebas üks
emis oma põrsastega. Nende juurde me viskusimegi pikali, sinna kus oli kuivem (Kas on veel pärast
selliseid üksikasju kahtlusi Petrovi mälestuste tõepärasuste kohta? Sellist asja juba välja ei mõtle!).
Vaenlase lennukid ründasid lennuvälja karistamatult, sest lennuväljal polnud ühtegi õhutõrjekuulipildujat
(see-eest oli seal kolm eskadrilli – aga mitte kolm paari – uusimaid hävitajaid! – M.S).
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Pärast vaenlase rünnaku lõppu läksin oma lennuki juurde. Mootorikapoti alt tilgub õli, mootorikarter on
läbi lastud. Mürsk on tabanud kõrgustüüre, pool katet on puudu (oli „perkalist“). Suured kahjustused olid
ka teistel lähedalseisvatel lennukitel...“
Niisiis, 31.HLP sattus tõesti rünnaku alla lennuväljal ja kandis suuri kaotusi lennukites. Sündis see peale
kell 16.00, s.o 12 tundi pärast sõja algust. See vaenlase rünnak polnud ei esimene ega ootamatu. Sellest, et
sõda juba käib, teadsid kõik 31.HLP lendurid ja komandörid. Mingid käsud, mis „keelasid vaenlase
lennukite allatulistamise“ (kui selliseid üldse eksisteeris), ei kehtinud enam. Kaotusi kanti ainult ülemuste
ja isikkooseisu passiivsuse pärast, kes lubasid väikesearvulisel vaenlasel „meie lennukeid sihikuliselt
tulistada – nagu polügoonil“.
Episood maapinnal seisvate „migide“ tulistamisest leiab kaudset kinnitust ka saksa eskaadri JG-53
dokumentides. Viie minutiga, kella 16.43 kuni 16.48, tulistas hävitajagrupi III/JG-53 staabilüli (4 lennukit)
justkui alla 6 nõukogude lennukit, mis identifitseeriti kui I-17 (nii tähistasid sakslased MiG-3). Grupp
tegutses Loode- ja Läänerinde ühenduskohal ja võis seal kohtuda ainult nende „migidega“, mis kuulusid
Looderinde 8.SLD koosseisu. Õhulahingu jaoks on 6 lennukit 5 minutiga veidi paljuvõitu, aga
„tulistamiseks nagu polügoonil“ maapinnal seisvaid lennukeid sobib küll.
Muide, väites, et „ülemused olid passiivsed“ me võib-olla eksime. Sest näiteks Looderinde poliitoskonna
ülem brigaadikomissar Rjabtšii väidab oma ettekandes, et 31.HLP komandör major P.I.Putivko pidas
üksinda lahingut 6-7 vaenlase hävitajaga. Sellele imelikule faktile (kui muidugi brigaadikomissari
ettekanne põhines reaalsel faktil) annab kaasaegne ajaloolane (I.Guljas „Nõukogude lendurite võidud sõja
esimesel päeval“, „Aerohobbi“,1994.a) sama imeliku seletuse: „polgu 37-st „migist“ olid sel hommikul 24
rikkes“ ja seetõttu tuligi komandöril üksi sõdida! Vapustav loogika ja veelgi vapustavam aritmeetika: 37 –
24 = 13 = üks eskadrill, aga mitte üks lennuk. Teiseks, mis tähendab „37-st“, kui 31.HLP koosseisus oli 54
„MiG“-i? Kolmandaks, millal jõudsid rikki minna 24 uut hävitajat? Seisuga 1. juuni 1941.a fikseerivad
dokumendid ainult 7 rikkis „migi“ 54-st. Neljandaks, kuhu kadusid 28 lahingukorras I-16 lennukit?
Viiendaks, harjuge, austatud lugeja, ees on veel palju sellist „aritmeetikat“...
N.I.Petrovi jutustuses on üks fraas, millele tasub pöörata suurt tähelepanu: „peamiselt lendasime välja
paaridena oma lennuvälja kaitseks“! Siin ongi vastus – lihtne, täiesti realistlik, mis ei nõua müütide
leiutamist stiilis „kogu lennuvägi hävitati lennuväljadel“ – küsimusele: „kuhu kadus meie lennuvägi kohe
sõja alguses“? Seda väidavad tuhanded sõjast osavõtnud ühest suust – „sõja esimestel päevadel me ei
näinud nõukogude lennuväge“. Aga kuidas said seda näha jalaväelased, tankistid ja suurtükiväelased, kui
nõukogude kotkad keerutasid ringe oma lennuvälja kohal, „kattes omi lennuvälju“? Muidugi, ühe inimese
jutustusest ühe lennuväepolgu tegevusest ei saa teha suuri järeldusi. Seepärast liigume edasi.
Kiievi Erisõjaväeringkond
Luftwaffe 5.lennuväekorpuse koosseisus (4.Õhulaevastik), mis tegutses koos armeegrupiga „Süd“
Ukrainas, oli 7 pommitajate ja 5 hävitajate gruppi. Kokku (arvestades ka ajutiselt rikkis olevaid masinaid)
oli nende relvastuses sõjategevuse alguseks 266 „horisontaalpommitajat“ (163 Ju-88 ja 103 He-111) ning
174 hävitajat Me-109. Tasub pöörata tähelepanu ka sellele, et mitte ühtegi pikeerijat Ju-87 (seda
filmitegijate poolt nii armastatud „Blitzkriegi“ sümbolit) ega hävitus-pommaitajat Me-110 Kiievi ESRK
(Edelarinne) taevas ei olnud. Sellest järeldub muu hulgas, et 5.lennuväekorpuse võimalused tabada
pommitamisel sihikuliselt üksikuid objekte (aga just seda kujutasid endast lennuväljadel maskeeritud
lennukid) olid lähedased nullile. Mis puutub lennuväljade arvu, siis juba 1940.a. detsembris oli Kiievi
ESRK ÕJ käsutuses Dneprist lääne pool 167 lennuvälja. Arutades puht aritmeetiliselt, ei saanud sakslased
eraldada ka „kahte laisalt pöörduvat“ pommitajat ühe lennuvälja kohta.
Saksa lennuväe vastas seisid Edelarinde õhujõud (16 hävitus- ja 11 pommituslennuväepolku), aga ka kaks
(2. ja 4.) Kauglennuväekorpust.
Lahinguvalmis ekipaažide arvult oli nõukogude ÕJ ülekaal 4-5 kordne (vt. Ptk. 20). Isegi „uute“
hävitajate arvult (185 MiG-3 ja 62 JAK-1) oli nõukogude ÕJ ülekaal 1,4 kordne. Seetõttu pole üllatav, et
just 4.Õhulaevastik kandis 22. juunil 1941.a kõige suuremaid kaotusi (võrreldes 1. ja 2. Õhulaevastikuga).
Lähtudes Luftwaffe kaotuste žurnaalist, kaotas 4.Õhulaevastik 22. juunil pöördumatult 5 hävitajat ja 30
pommitajat. Arvestades ka vigastatud masinaid, olid üldised kaotused kuni 58 lennukit (selles arvus pole
kajastatud avariides, kokkupõrgetes jms põhjustel kaotatud lennukid). Ainuüksi pommitajate eskaader KG51 kaotas 17 lennukit (sealhulgas pöördumatult 14). Vasakpoolse naabri 2.Õhulaevastiku kaotused olid
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väiksemad (47 lennukit, sealhulgas 22 pöördumatult). Muide, palju olulisem on kaotuste arvu võrdlemine
esialgse koosseisuga. 5.lennuväekorpuse jaoks tähendas 35 lennuki kaotamine päevas perspektiivi kaotada
kahe nädalaga kõik lennukid...
Kõige väärtuslikumaks informatsiooniallikaks sündmuste kohta Ukraina taevas on 21. augustil 1941.a
kirjutatud Edelarinde ÕJ juhataja F.A.Astahhovi ettekanne.Astahhovi ettekande arvud on ülimal määral
tagasihoidlikud. Näiteks osutusid 22. juuni kohta teatatud vaenlase lennukite kaotused (38 tk) praktiliselt
võrdseks tegelikult sakslaste poolt kaotatutega (35 tk). Tõsi küll, üldarvestusse ei läinud 64.HLD polkude
ettekanded. Kindral Astahhov asus Edelarinde ÕJ juhataja ametikohale alles 26. juunil 1941.a peale
eelkäija Ptuhhini aresti ja ei vastutanud seega sõja esimeste päevade kaotuste eest. Seetõttu võib tema
ettekannet pidada reaalsete sündmuste suhtes üsna tasakaalukaks. Tsiteerime ilma keerutamata mõned
fragmendid sellest paljuleheküljelisest dokumendist:
„...Perioodil 22.6 kuni 1.7.41.a. olid rinde ÕJ peamised pingutused (siin ja edaspidi autori rõhuasetused)
suunatud vaenlase motomehhaniseeritud väeosade hävitamisele... Pommitamiste ja ründelöökidega tekitati
vaenlasele tõsiseid kaotusi...
...Kiievi ESRK piirivööndis asunud õhuvaatluse-, teadustuse- ja sideteenistused töötasid halvasti.
22.6.41.a. ei saanud piirivööndis asuvatel lennuväljadel baseerunud lennuväeosad õigeaegset hoiatust
vaenlase lennukite piiriületamise kohta.
Perioodil 22.6 kuni 1.7.41.a. oli rinde ÕJ väeosade tegevuse organiseerimises väga palju puudujääke,
millest kõige tõsisemad olid:
a) Sõja esimestel päevadel (22., 23. ja 24. juuni) ei tegutsenud rinde ÕJ küllaldaselt aktiivselt, oli vähe
korduvlende, mitmeid pommituslennuväe polke (226, 227 jt) ei kaasatud üldse lahingutegevusse, väga
vähe sooritati rünnakuid vastase lennuväljade pihta.
b) Ei olnud koostööd õhu- ja maavägede vahel ning koostööd pommitajate ja hävitajate vahel. Seetõttu
jäid maaväed otsutavatel momentidel ilma õhutoetusest, aga pommitajad, mis lendasid pommitama ilma
hävitajate katteta, kandsid suuri kaotusi.
c) ...Õhutõrjevägede isikkoosseis ei tunne meie ja vaenlase lennukite siluette ning sageli tulistasid (ja
lasksid alla) oma lennukeid, mis lendasid lahinguülesandeid täitma.
...22.06. Esimesed vaenlase rünnakud meie lennuväljade pihta ei tekitanud meie lennuväeosadele
märkimisväärseid kaotusi, kuid lennuväediviiside ja –polkude komandöride nõrga juhtimise
tulemusena...tekitas vaenlane korduvate rünnakutega lennuväljadele 22. juunil ja järgnevatel päevadel
suuri kaotusi. Kokku hävitati ja vigastati 22., 23. ja 24. juunil 1941.a 237 lennukit...“
See arv – 237 lennukit – rändas pikki aastaid ühest nõukogude „ajaloolase“ raamatust teise. Kusjuures
keegi neist ei maininud seejuures, et need on kolme esimese päeva kaotused, aga mitte sakslaste esimese
rünnakuga põhjustatud kaotused! Ning jutt käib mitte ainult hävitatud, vaid ka vigastatud lennukitest!
Vigastusi on mitmesuguseid. Paljusid – eriti kui lennuk sai vigastada maapinnal, mitte õhus – on võimalik
parandada. Mis tähendab „paljusid“? Sellessamas Astahhovi ettekandes on kirjas, et kolme nädalaga (22.
juunist kuni 13. juulini) taastati 990 lennukit, mis on pea neli korda suurem hävitatud ja lennuväljadel
vigastatud lennukite arvust. Kuidas sellega ka polnud, kuid 237 lennukit moodustas ainult 12 % SRK
õhujõudude üldarvust. Isegi kui ainult pool neist taastati, siis moodustasid pöördumatud kaotused ainult
5-7 % lennukite üldarvust! Vaevalt saab seda nimetada „täielikuks hävitamiseks“.
Ning igal juhul ei oma „ootamatu kallaletung“ nende kaotuste suhtes pea mingisugust tähtsust.
23-24. juunil teadsid alanud sõjast juba ka Tšukotka põdrakasvatajad.
Leida selle sündmuse jälgi, mis kasvõi kaudselt oleks andnud ainet jubedale loole „Rovno juures kahe
minutiga hävitatud 23.lennuväediviisist“, autoril ei õnnestunud. Kõige tõenäolisemaks „kandidaadiks
esimese löögiga hävitatud diviisile“ võis olla 15.SLD. See diviis – kolm hävituslennuväe polku ja üks
ründelennuväe polk (faktiliselt oli see relvastatud vananenud hävitajatega I-15bis) – paiknes
nõndanimetatud „Lvovi eendi“ teravikus. Kaks diviisi polku (23. ja 28.) olid relvastatud MiG-3-dega, mis –
tänu nõukogude „ajaloolaste“ imelikule loogikale – samuti suurendas selle diviisi „šanssi“ langeda
ootamatu kallaletungi objektiks.
Tegelikult aga aeti mõlemad polgud häirekorras üles veel enne esimesi laske piiril ning võtsid vaenlase
vastu juba õhus. 23.HLP lendurid (66 pilooti) sooritasid sõja esimesel päeval 124 lahingulendu, 28.HLP
lendurid (52 pilooti) aga 114 lahingulendu. Astahhovi ettekande järgi tulistas 15.SLD sõja esimesel päeval
alla 15 vaenlase lennukit. Tõenäoliselt pole siin suurt liialdust, kuna 14 „Junkersit“ eskaadri KG-51
koosseisust lasti alla just 15.SLD piirkonnas. Saksa lennuväe seitsme rünnakuga 23.HLP Adamõ lennuvälja
pihta viidi rivist välja 13 lennukit (lennukeid oli seal kokku 58 MiG-3 ja 29 I-16). Tõenäoliselt said paljud
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neist ainult kergeid vigastusi, kuna Astahhovi ettekande järgi taastati kahe nädalaga 15.SLD-s 34 MiG-3 ja
8 I-16 lennukit.
Ning siiski – kes otsib, see leiab. Edelarinde ligi kolmekümne lennuväepolgu seas leidus selliseid, mis
kandsid sõja esimestel päevadel tohutuid kaotusi. Mitmust („leidus selliseid“) kasutas autor igaks juhuks –
kuna pikki aastaid kestnud uurimisega õnnestus tal leida ainult ÜHE pealtnägija tunnistus ÜHE sellise
juhtumi kohta ÜHES lennuväepolgus. Ning see lugu kinnitab täiel määral väidet – „erand kinnitab reeglit“.
Nõukogude Liidu Kangelane F.F.Arhipenko kirjeldab 17.HLP (14.HLD) hävitamist selliselt:
„...Mul tuli olla lennuvälja operatiivkorrapidaja 21.-22. juunil 1941.a.
Sel ajal eraldati valvesse üks lennuk I-153 „Tšaika“ koos piloodiga. Sellel kurval mälestusväärsel ööl
oli valves leitnant Ibragimov – minu lülikomandör.
22. juunil kell 4h 25min võpatas kogu ümbruskond plahvatustest ja saksa pommitajad koosseisus kuni 60
lennukit andsid lennuvälja pihta hävitava löögi.
Me ei jõudnud veel koguda ennast peale esimest rünnakut, kui sellele järgnes kohe teine. Pommitajatele
vastu seista me ei saanud, kuna kogu lendavkoosseis asus Kovelis oma perede juures, aga õhutõrjet
lennuväljal polnud. Tasapisi hakkas saabuma lennuväljale lendav- ja tehniline koosseis, algasid meie
lendurite üksikud väljalennud. Kuni keskpäevani sooritas vastane lennuvälja pihta neli massilist
pommirünnakut.
Faktiliselt polnud sellises üliraskes olukorras lennuväljal mingit juhtimist.
Aga mina, lennuvälja operatiivkorrapidaja nooremleitnant Fjodor Arhipenko, püüdsin oskamatult
organiseerida harve lahingulende ja vigastatud lennukite evakuatsiooni. Sidet ei olnud, korraldusi ja
juhtnööre – mitte mingisuguseid. Mingi ime läbi olid säilinud sisemised sideliinid, mis ühendasid meid
lennueskadrillide seisukohtadega.
Kella ühe paiku päeval lendas lennuväljale 14.HLD komandöri asetäitja, Hispaania sõjast osavõtnu,
Nõukogude Liidu Kangelane kindralmajor Ivan Aleksejevitš Lakejev. Saabudes KP-sse, võttis kindral
juhtimise enda kätte...ma palusin kindral Lakejevilt lubada mul KP-st lahkuda. Kuid ta ei lubanud mul
minna, kuna sel ajal olin ma tema ainus abiline. KP-s polnud peale minu, kindrali ja kahe sõdurisideväelase mitte kedagi.
...Kella 14 paiku, mil sinna saabus 17.HLP komandör, lubati mul KP-st lahkuda. Ma kiirustasin oma
lennuki juurde, see osutus terveks, millest mulle kandis ette minu kahemeetrine tehnik Semjonov. Ma võtsin
iseseisvalt vastu otsuse õhku tõusta, panin langevarju selga, istusin lennukisse, käivitasin mootori ning otse
seisukohalt (lennuk seisis maskeerituna surnuaias) suundusin õhkutõusule...
...Nagu ma juba kirjutasin, pommitati meie lennuvälja mitu korda. Võib endale ette kujutada, milline
õudus valitses lennuväljal: paljud lendurid ja tehnikud muutusid üleöö halliks...
...23. juuni varahommikul olime me lennuväljal. Korrasolevaid lennukeid oli 25-30 tükki, üle saja olid
kildudega vigastatud, ülejäänud olid ära põlenud. Sellel päeval lendasid vanemad lendurid vaenlase Lutski
suunas liikuvaid kolonne pommitama ja tulistama ning mina aitasin tehnilisel koosseisul pomme külge
riputada. Lennata mul ei lastud, kuna ma polnud läbinud pommiheitmise kursust... Tervikuna möödus teine
päev polgule rahulikult, sakslased lennuvälja ei rünnanud, üle meie lendasid vaid luurajad.
See-eest lendasid kolmanda päeva hommikul kohale tosin hävitajat Me-109. Sättisid end kahte ringi: kuus
lennukit paremkaldega ja kuus lennukit vasakuga ning hakkasid meid ründama nagu polügoonil.
Tulistamised olid täpsed, kindlad, nagu märklaudade pihta. Tulemusena jäi lennuväljal terveks 10 I-153 ja
üks MiG, kõik ülejäänud 150 lennukit said vigastada.“
Tõenäoliselt tuleks (ja peaks!) seda teksti kasutada sõjakoolides õppematerjalina: „Nimetage kõik punktid
ja paragraafid Määrustest ja eeskirjadest, mida rikuti 17.HLP-s“. Me ei ole sõjakoolis, seepärast ei hakka
me lugejat vaevama pikkade üleslugemistega. Ilma kommentaaridetagi on selge, et valitses kujuteldamatu
segadus ja metsik bardakk! Lugedes selle kohta, et vastupidiselt kõikidele viimastel päevadel enne sõda
antud käskudele asus „kogu lendavkoosseis Kovelis oma perede juures“; et piiri lähedal asuva hävituslennuväe polgu komandör ilmus oma väeossa alles 10 tundi peale sõja algust (isegi eesli seljas oleks saanud
20 km kauguselt asuvast Kovelist kiiremini kohale), siis tuleb peaaegu nõustuda V.Suvorovi ütlusega
Stalini kohta: „Vähe laskis TA NEID maha...“
Aga muideks – lasti siiski piisavalt ja palju. Kindral Krassovski mälestustes (sõja alguses sai temast
Põhja-Kaukaasia SRK ÕJ juhataja) avastame me ka meenutuse 14.HLD komandöri kohta:
„...Juulis saabus meile Lääne-Ukrainast 14.lennuväediviis... Minu kabineti uksele koputati ja minu ette
seisis ilma sõjaväetunnusteta lendur, valges siidises peakattes, prillidega. Pidas ennast vabalt ülal.
- Mis väeliik see selline on? – küsisin mina.
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- Seltsimees kindral, neljateistkümnenda hävituslennuväe diviisi komandör polkovnik Zõkanov.
- Suvatsege riietuda vastavalt vormile.
Zõkanov väljus. Ma küsisin poliitosakonna ülemalt:
- Kas teil on kõik lendurid sellise välimusega?
- Oh ei, muidugi mitte! Meil on väga tore rahvas.
...Teisel päeval saabus polkovnik Zõkanov jälle SRK ÕJ staapi. Ta oli kuskilt hankinud pilotka, talle mitte
kasvu järgi pluusi, rihma.
- Vaat nüüd on näha, et te olete Punaarmee komandör.
Ja me teretasime.
- Lubage helistada Moskvasse? – küsis Zõkanov.
- Helistage.
Jutuajamise käigus sain ma aru, et ta kannab Õhujõudude Sõjanõukogu liikmele P.S.Stepanovile ette oma
diviisi raskest seisukorrast. Mõne minuti pärast andis Zõkanov toru minule.
Krassovski. – kuulsin ma, - juba homma saatke Zõkanov Moskvasse. Nähtavasti tuleb ta vastutusele
võtta...
Pannes toru ära, andsin ma Zõkanovile edasi:
- Teil tuleb homma Moskvasse lennata.
Ta lahkus...“
Tulevase Nõukogude Liidu Kangelase Arhipenko oleks kindral Krassovski ka peaaegu maha lasknud. Nii
et lasti maha palju. Kasu oli sellest vähe...
Üldiselt kutsuvad Arhipenko mälestused esile suuri kahtlusi. Pole selge, miks „valvelüli“ muutus üheksainsaks valves olnud lennukiks. Absoluutselt ebareaalne oli esimesest rünnakust osavõtnud pommitajate
arv. Üheski 4.Õhulaevastiku pommitajate grupis polnud üle 30-32 korrasoleva lennuki ja ka rünnakuid
sooritati ühe-kahe lüli jõududega, kõige rohkem ühe staffeliga (12 lennukit). Huvitav on märkida, et
vastavalt kapten F.S.Demini tunnistustele (374. õhutõrjedivisjoni komandör, mis asus Koveli lennuvälja
rajoonis – seega oli ka õhutõrje olemas) pommitas vaenlane kell 4 hommikul tõesti lennuvälja, kuid mitte
60, vaid 7 lennukiga...
Muide, mitte see pole peamine. Sellest loost saab teha kolm.peamist järeldust.
Esiteks, isegi täieliku, kuritegeliku hooletuse olukorras jäi 17.HLP-s pärast mitmeid tugevaid pommitamisi terveks 25-30 lennukit esialgsest 52-st I-153 „Tšaikast“ (need olid nimekirjas 1. juunil. Peale nende oli
Arhipenko jutu järgi lennuväljal veel ligi 70 vananenud I-15 lennukit, mis ootasid ärasaatmist
lennukoolidesse). „Üle saja vigastatust“ lennukist sai kindlasti suure osa taastada. Konkreetselt oli ÕJ
juhataja Astahhovi ettekandes kirjas, et 14.SLD-s remonditi 70 lennukit I-153. See on isegi rohkem kui
17.HLP esialgne koosseis, aga teistes polkudes I-153 polnud, 46. ja 89. HLP olid relvastatud „išakkidega“.
Teiseks, isegi poolenisti purustatud polk, mis pealegi oli relvastatud vananenud aeglaste biplaanidega I153, tekitas vaenlasele tuntavaid kaotusi. Astahhovi ettekande järgi hävitasid 17.HLP lendurid sõja
esimesel päeval 4 vaenlase lennukit ja järgnevate päevadega veel 5. Kokku – üheksa. Vähevõitu? Kuidas
võtta – kui iga nõukogude õhujõudude hävitajatepolk oleks iga nädalaga hävitanud 9 vaenlase lennukit,
oleks saksa lennuvägi täpselt kuu ajaga „otsa lõppenud“...
Kolmandaks, peamised kaotused kandis polk mitte sõja esimesel, vaid kolmandal päeval. Põhjust, miks
hävituslennuväe polgu (kus oli veel alles ligi kolmkümmend hävitajat) juhtkond ja lendurid lasksid
sakslastel tegutseda ja lennukeid tulistada ilma vähimagi vastupanuta („justkui polügoonil“), Arhipenko ei
ütle. Aga kahju...
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Peatükk 25

Kuidas see oli – II
Kõige dramaatilisemad sündmused toimusid teatavasti Lääne Erisõjaväeringkonnas. Tuletame veelkord
meelde nõukogude õhujõudude grupeeringu koosseisu. Esimeses ešelonis, vööndis laiusega 50–100 km
piirist, olid paigutatud 11.SLD Grodnos, 9.SLD Belostokis, 10.SLD Brestis. Sügaval ringkonna tagalas,
umbes Vitebsk–Bobruiski joonel, dislotseerusid põhjast lõunasse 12.PLD, 43.HLD ning 13.PLD.
Ringkonna operatiivalluvuses asus ka 3.KPLK, mille kaks pommitajate diviisi (52. ja 42.) asusid veel
kaugemal idas, Smolenski rajoonis. Sellise paigutuse loogika on ilmselge. Esimeses ešelonis, 9–nda, 10–
nda ja 11–nda SLD koosseisus, olid koondatud ringkonna hävituslennuväe põhilised jõud - (8
hävituslennuväe polku). See grupeering kattis kogu ringkonna territooriumi vastase ülelendude eest, aga
samuti kindlustas oma ründelennuväe lööke vaenlase territooriumil asuvate objektide pihta hävitajate
lennukauguse maksimaalses ulatuses. Vastupidiselt hävituslennuväele olid pommitajate üksused nihutatud
piirist 400–450 kilomeetri kaugusele, mis igasugusest õhukaitsest kindlamalt kaitses neid üksusi
ootamatute kallaletungide eest ning tegi absoluutselt võimatuks maavägede kallaletungid. 43.HLD oma
nelja polguga kujutas endast rindejuhatuse operatiivreservi ning kaitses ka õhust Ida-Valgevene tähtsamaid
tööstusobjekte ja transpordisõlmi.
Loogika leidis edukat kinnitust praktikas – teise ešeloni õhujõudude kaotused olid praktiliselt nullilähedased. 13.PLD komandöri Polõnini memuaarides leidub vaid selline meenutus saksa lennuväe
rünnakust:
“,,,umbkaudu kolmekümne minuti pärast kandis Kalinin ette: – Lennuvälja ründasid seitse “Junkersit”.
Kaks neist tulistati alla maa pealt turellseadmete kuulipildujatulega, kaks süütas tundmatu hävituslendur,
kes oli õhus I-153–ga. Kõik neli kukkusid lennuvälja lähedale ja põlevad siiani…
…Esimesel sõjapäeval ründasid sakslased kolm korda meie lennuvälja, kuid erilist kahju ei põhjustanud.
Süttisid vaid kaks masinat. Pommitati suurest kõrgusest ja ebatäpselt…23. juunil alustasid hitlerlased
rünnakuid meie baaslennuväljadele.
Kuid nende heidetud pommid kukkusid reeglina tühjadele kohtadele. Lendude lõppedes hajutati lennukid
kiiresti tagavaralennuväljadele ning maskeeriti hoolikalt…”
Vaid üksikud Luftwaffe lennukid ilmusid 3.KPLK lennuväljade kohale:
“…23. juuni hommikul andis vaenlane pommilöögi meie lennuvälja pihta. Rünnak oli väheefektiivne,
stardi-maandumisrada vaenlasel kahjustada ei õnnestunud. Ka meie lennukid jäid terveks…”- tuletab
meelde N.G.Bogdanov, kaugpommitaja DB-3f ekipaaži komandör 212.KPLP-st. Ilmselt oli tegu ainsa
taolise episoodiga, sest korpusekomandör N.S.Skripko, kes imetlusväärse üksikasjalikusega, tundide ja
minutite kaupa, kirjeldades sõja esimeste nädalate kulgu, ei meenuta ühtegi 3.KPLK lennuväljadele
sooritatud rünnakut.
Oma lennukid maapinnal täielikult säilitanud Läänerinde õhujõudude pommituslennuväe polgud jagasid
sõja esimestel päevadel rohkearvulisi lööke objektidele vaenlase territooriumil. Läänerinde õhujõudude
juhataja N.F.Naumenko kokkuvõtvast aruandest 31.12.1941 võime lugeda:
“…Läänerinde õhujõudude väeosad astusid sõtta 1941 aasta 22. juuni hommikul…seda päeva
iseloomustas vastulöökide organiseerimine vaenlase lennuväljadele Sokoluvis, Sedletsis, Lukuvis, BjalaPodljaskas, vägede grupeerumisrajoonidele Tsehhanovetsis, Konstantinuvis, Augustowis, Suwalkis,
tööstusobjektide pihta Königsbergis, Varssavis…”
Tunduvalt vähem edukas oli esimene sõjapäev Läänerinde õhujõudude esimesele ešelonile. Just seal,
Lääne-Valgevene piirilähedaste rajoonide taevas, puhkesid kõige pingelisemad lahingud, just seal jagas
Luftwaffe kõige suurem 2.Õhulaevastik võimsaid rohkearvulisi lööke nõukogude lennuväljade pihta.
Püüame meile kättesaadavate dokumentide alusel selgusele jõuda, kuivõrd resultatiivsed need tegevused
olid.
11. SLD
“…Koidueelse taeva välilennuvälja kohal lõhestas raketi lühike kaar. Häire! 127 hävituslennuväe polgu
komandör A.V.Gordienko, kes parasjagu kontrollis poste lennukite seisupaigas (s.t. asus “koidueelsel
tunnil” vahetult lennuväljal) suundus viivitamatult komandopunkti. Operatiivkorrapidaja (ka tema oli
olemas ja omal kohal) kandis telefoni teel (saksa diversandid ei lõiganudki kõiki juhtmeid läbi?) ette

- 187 -

saadud teadaandest, mille kohaselt saksa lennukid pommitavad Grodnot. Täpsustanud häire põhjuse,
käskis alampolkovnik A.V.Gordienko valvelülil õhku tõusta (loomulikult eksisteerib selline lüli ja on valmis
viivitamatult õhku tõusma) ja lennata kallaletungi piirkonda asjaolude selgitamiseks. Üksteise järel
siirdusid lennukid, mida piloteerisid lt. I.E.Komarov, nooremlt-d A.N.Danilin ja K.M.Treštševõi kell 3.30
luurelennule (siinkohal on tekstis viide dokumendile Kaitseministeeriumi Keskarhiivi fondist, edaspidi on
sellised viited pea iga lõigu järel. - M.S.)
…Tuleb märkida, et kuigi polk formeeriti 1940. aasta augustis erinevate hävituslennuväe üksuste
pilootidest, oli sellest sõja alguseks kujunenud omavahel tihedalt liitunud kollektiiv, mis oli suuteline
lahendama mitmekesiseid lahinguülesandeid. Lendava koosseisu lennumeisterlikus oli kõrge. Lendurid
valdasid meisterlikult pilotaažitehnikat, oskasid lennata keerulistes meteotingimustes päeval ja öösel,
mõnedel oli lahingukogemus, mis oli saadud lahingutes valgesoomlastega, aga ka Halhin-Golis või
Hassani kohal.
Esimese õhulahingu pidas viiendal hommikutunnil hävitajate viisik esimese eskadrilli sampoliti vanema
poliitjuhi A.S.Danilovi juhtimise all. Põhja pool Grodnot pooleteisetuhande meetri kõrgusel nägid lendurid
vastaskursil kolme vaenlase pommitajat ning läksid otserünnakule. Kaks hitlerlikku lennukit ei pidanud
survele vastu ning hakkasid tagasi pöörama, aga juhtiv pommitaja jätkas lendu endisel kursil. Kolmandal
katsel õnnestus Danilovil vastane põlema süütada, aga jalga lasknud lennukid tulistasid alla (ja räägitakse
veel, et “vananenud lennukid” ei suutnud saksa pommitajatele järgi jõuda) lülikomandörid S.S.Derjugin ja
I.F.Družkov. Ülesandelt tagasi pöördunud leitnandid R.I.Varakin ja S.J.Žukovski ning vanem poliitjuht
A.A.Artemov kandsid samuti ette õhuvõitudest. Varsti näitas oma kõrget meisterlikust vanem poliitjuht
A.S.Danilov, kes koos tema alluvuses oleva kaheksa lenduriga hajutas Grodno kohal vaenulike lennukite
grupi ning linnast lääne pool tulistas alla sel hommikul juba teise saksa lennuki, mis kukkus alla Krapivno
küla lähistele…
…Pöördudes tagasi patrulleerimistsooni, nägid lendurid ligi neljakümmet saksa lennukit, mis valmistusid
ründama Tšerlenõ lennuvälja (pidage see nimi meeles, seda kohtame veel korduvalt.M.S.), millel baseerus
kuueteistkümnes kiirpommitajate polk. Ida poolt lähenes vaenlase pommitajatele hoogsalt nõukogude
hävitajate lahingrivi – kaks eskadrilli 127.HLP (tegu on ilmselt trükiveaga ja silmas on peetud 122.HLP).
Heitlus kestis üle kolmekümne minuti. Mõlemalt poolt osales kuni seitsekümmend lennukit. Vaenlasel oli
mitte üksnes kvantitatiivne, vaid ka kvalitatiivne üleolek. Nõukogude lendurid tulistasid alla neli lennukit,
kuid kaotasid ka ise viis masinat. Kolme lendurid jõudsid eri aegadel tagasi oma väeosasse, kaks aga leitnandid P.A.Kuzmin ja N.N.Mihhailov - hukkusid…
Kujunenud olukorras (tuhandes ja ühes publikatsioonis, mis pühendatud sõja algusele, teatatakse pärast
kibedat tõdemist “kujunenud olukorrast” sellest, et sai vastu võetud otsus ”viia väed löögi alt välja”) püüdis
polgu juhtkond kindlustada lennukite õigeaegset ettevalmistust järgnevateks lendudeks, tagada pidevat
varustatust kütuse ja laskemoonaga, mille järele oli nõudlus järsult kasvanud. Lahendamist vajasid ka
paljud muud probleemid. Ja neid lahendati. Sellesse lülitus aktiivselt ka väeosa poliitkoosseis.
Vanempolitruk A.S.Danilov esines lenduritele, jagades oma esimese lahingu kogemusi ning lahates selle
käiku…
…Päeva teisel poolel paistis silma grupp lendureid leitnant Žukovski juhtimisel. Lennanud välja
maavägede toetuseks Grodno-Skideli rajooni, kohtusid nad grupi saksa pommitajatega, mis hävitajate
kaitse all rivistusid ümber rünnakuks. Tempokas lahingus tulistasid S.J.Žukovski ja nooremleitnant
B.A.Fokin kumbki alla ühe vastase. Kolmas oli allatulistatud grupi poolt. Nurjanud rünnaku, pöördusid
lendurid kaotusteta lennuväljale tagasi. Kuni õhtuni võitlesid 127.HLP lendurid jõudu ja elu säästmata
fašistlike kallaletungijatega. Ebavõrdsetes õhulahingutes hukkusid kangelastena leitnandid A.V.Gribakin,
I.G.Markov, A.D.Petkun, A.I.Patšin. M.D.Razumtsev, M.S.Filippov ja nooremleitnant N.V.Suškin.
Vaatamata lahingute raskusele kibelesid lendurid võitlusse. Eskadrillikomandör I.N.Drozdov sooritas viis
lahingulendu ja tulistas alla kaks lennukit, üheksa korda tõusis õhku vanem poliitjuht A.A.Artemov ning
hävitas kolm vaenlase lennukit…
…Vaenlane otsis kogu päeva jooksul meie lennuvälja, kuid ei suutnud seda avastada (see on juba täielik
“fantastika”, kuid siiski lihtsalt seletatav) - polgu juhtkond pidas väga tähtsaks maskeeringut. Juba
varahommikul peale häiret oli materjalosa hajutatud ja tehnikute ning mehaanikute poolt rajatud
lennukitele seisupaigad metsatukas. Neid töid juhatas kommunist, insenerkapten V.S.Kubarev (lennuväepolgu koosseisus on spetsiaalsed ohvitserid, kelle ülesandeks ongi sellelaadsete probleemidega tegeleda).
Lendurid said käsu rakendada lennuvälja maskeerimise taktikalisi võtteid. Pöördudes tagasi baasi peale
ülesande täitmist, tegid nad seda niitevlennul. Peale maandumist kaeti lennukid kohe kinni. Peale starti
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koguti vajalik kõrgus mitte lennuvälja juures, vaid peale madallennul lennuvälja rajoonist eemaldumist.
Alles pärast kella 19 suutis vaenlane lennuvälja avastada ning varsti peale seda sooritasid ligi 30
pommitajat Ju-87 koos neid saatvate Me-109-tega rünnaku lennuväljale. Puhkes õhulahing (aga
loomulikult, kuidas siis veel peaks reageerima vaenlase rünnakule HÄVITUSLENNUVÄE POLK?).
Vaatamata ilmsele ülekaalule ei õnnestunud vaenlasel hävitada maapinnal meie lennukeid (Miks?? Aga
mispärast ei õnnestunud???). Nõukogude lennukite poolt rünnatavad pommitajad ei rünnanud sihikuliselt,
vaid pommitasid maa-ala, nende pommid ei tabanud sihtmärke…
…Nõukogude valitsus hindas kõrgelt esimesel sõjapäeval 180 väljalendu sooritanud 127-nda HLP
saavutusi. A.S.Danilov, S.S.Derjugin ja I.N.Drozdov olid autasustatud Lenini ordeniga, mitmed teised
lendurid aga Punatähe ja Punalipu ordenitega.
127–nda HLP edukas lahingutegevus esimesel sõjapäeval osutus võimalikuks tänu lahingulise ja
poliitilise ettevalmistuse kõrgele tasemele, mis saavutati sõjaeelsetel aastatel. Kommunistliku Partei
kasvandikena näitasid lendurid üles kõrget lahingumeisterlikust ja astusid julgelt lahingusse vastase suurte
jõududega. Arvestades saksa hävitajate ülekaalu kiiruses ja relvastuses, üritasid nad rünnata saksa
hävitajaid vastaskursilt. Juhtkond ja staap näitasid keerulises olukorras üles paindlikust ja otsustusvõimet
eskadrillide juhtimises, kindlustades üheaegset lahingulendude ettevalmistust ja lennukite varjumist
lennuväljadel. Auga vastu pidades esimese sõjapäeva lahinguristsetele, võitles 127.HLP paljudel rinnetel
ning kohtas Võidupäeva Berliinis”
Võib arvata, et kui tekstist ära koristada meenutused “esimesest sõjapäevast” ning geograafilised
nimetused, keeldub nõukogude kirjanike poolt kasvatatud nõukogude lugeja kategooriliselt uskumast, et
jutt käib 22. juunist 1941 aastast. Võrreldes seda Vesselovski jutustusega, tekib mulje, et tegu on
sündmustega teisel maal, teises armees, teisel planeedil…
Kuid planeet on seesama ning sellel planeedil paiknevaid 127. ja 31. lennuväepolku lahutasid umbes 200
km. Ning kõige tipuks oli 127.HLP erinevalt 31–st relvastatud mitte uusimate, sel hetkel maailma
kiireimate hävitajate MiG-3-dega, vaid vastuvaidlematult vananenud biplaanidega I-153 ning fraas:
“Arvestades saksa hävitajate ülekaalu kiiruses ja relvastuses” oli siin täiesti asjakohane.
Kuid võibolla oli kõik eelpoolkirjutatu tavaline propaganda? Avaldamise aeg on 1971. aasta, artikli autor
on A.P.Proskurin, kes oli 127.HLP komandöri asetäitja poliitalal. Nüüdsel ajal ei kõla see väga
usaldustäratavalt. Püüame siis informatsiooni 127.HLP edusammudest kontrollida dokumentidega “teiselt
poolt rindejoont”.
Ajaloolased R.Larintsev ja A.Valjajev-Zaitsev mõne lehekülje koopia pika nimega dokumendist
“Luftwaffe kindralkortermeistri teenistuse kuuenda osakonna igapäevased teated” (SFV sõjaväearhiiv RL
2 III/1177-1196).
Meie hakkame seda dokumenti lihtsamalt nimetama – “Luftwaffe kaotuste žurnaal”. Sakslaste
üldtunnustatud punktuaalsus ja pedantsus ilmnevad siin veidi ootamatust küljest – kaotuste põhjused on nii
kavalalt detailiseeritud, et mõista lennuki kaotuse põhjust on pea-aegu võimatu. Lihtsad ja üheselt
mõistetavad terminid nagu ”Jäger” (hävitaja) või “Flak” (õhutõrjesuurtükk) esinevad “põhjuste” lahtris
väga harva. Suurem osa Luftwaffe lennukeid kantakse maha “avariilise maandumise”, “mootori
ülesütlemise tõttu hädamaandumisel”, või isegi “kontrollimatu kokkupõrke tõttu maaga”. Vaat nii, lendas
“Messerschmitt” vaikselt ja rahulikult, kellegagi tüli ei norinud, keegi teda ei puutunud ja äkki – lõikus
“kontrollimatult” maasse. Muide, kogu see kavalus on ammu lääne ajaloolaste poolt järgi uuritud. Näiteks
näitab Prien oma uurimistöös 77. hävituslennukite eskaadri lahinguteest, et 78-st lennukist, mis kuulusid
sakslaste poolt 22. juunil pöördumatult kaotatute hulka (purustatud 60-100 %), oli 61 konkreetselt alla
tulistatud nõukogude hävitajate ja õhutõrjesuurtükkide poolt. Pealegi , nagu märgivad publikaatorid ise, oli
Luftwaffe komandöride andmete töötlemise metoodika selline, et paljusid remondis olevaid või vigastatud
lennukeid ei arvestatud üldse või siis sattusid nad kaotuste žurnaali mõnenädalase või isegi mõnekuise
hilinemisega. Nõnda annab kaotuste žurnaal põhimõtteliselt väga väikse hinnangupiiri alla tulistatud ja
vigastatud lennukite arvule.
Niisiis, Grodno esineb märkmetes 22. juuni 1941 a märkmetes seitse korda. Kusjuures iga kord seisavad
Grodno kohal alla tulistatud lennuki seerianumbriga kõrvuti kaalukad 100 %.
Alla on tulistatud : üks “raam” – luuraja FW-189, üks kahemootoriline Me-110 ning viis Me-109.
Kusjuures üks neist koos JG-27 komandöri Schellmanniga. Ühelt poolt - neid seitset allatulistatut
lennukit ei tohiks kõiki üheselt ja kindlalt lugeda 127.HLP lendurite poolt allatulistatuteks, kõrvuti nendega
sõdis Grodno kohal veel üks hävituslennuväe polk, kelle ebatavalistest juhtumustest tuleb juttu allpool.
Teisalt, paljude saksa lennukite hukkumispaika pole näidatud, mitmel korral on näidatud just see koht, kus
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toimus “kontrollimatu kokkupõrge maaga”, aga mitte õhulahingu koht. Ning lõpuks, ka toponüümikaga on
sel poola-leedu-nõukogude piirkonnas häda – iga uus võim muutis kohanimed oma tavade kohaseks ning
mõista, millist punkti tänapäevase Valgevene kaardil nimetati varem Zdzarrywielki või Szczebr, on suht
raske. Igal juhul, 127.HLP lendurite poolt avaldatud 20 allatulistatud saksa lennukit ilmselt ei ületa
“tavapärast” kolmekordselt ülemärgitud võitude arvu…
Peale 127.HLP kuulus 11.SLD koosseisu ka seesama 122.HLP, mis oli relvadeta jäetud päev enne
lahingutegevuse algust. Kuidas kulgesid sündmused 22. juuni hommikul Novõi Dvori lennuväljal? Jätkame
Dolgušini mälestuste lugemist:
“…Pühapäeval, 22. juuni hommikul kell 2 – 2.30 (nagu igal pool) kõlas sireen: Häire. Noh, kogunesime ,
haarasime oma kohvrikesed, lendurimütsid ning mantlid ja jooksime lennuväljale. Tehnikud (aga mitte
üksik soldatike, kes polnud juhuslikult “jõudnud põgeneda” Kaunase lennuväljalt) soojendavad mootoreid,
aga meie hakkasime kahureid, kuulipildujaid ja laskemoona tassima. Aga suurtükki tiiva sisse asetada –
tiib on ju kitsas. Ja sinna 20 kilost suurtükki asetada – luuk on väike, needid ümberringi, duralumiinium,
käed lõhud ära.
…Kandsin eskadrillikomandörile ette: ”Lüli on valmis.” Ta kutsus enda juurde kõik lülikomandörid.
Kogunesime, istume ja äkki näeme – Belostoki poolt läheneb grupp lennukeid (kaheksa Me-109), aga olid
meist veel kaugel, kui me neid nägime. Lendasid kohale ja alustasid rünnakut, aga meil olid masinad juba
laiali ruleeritud ja hajutatud…Esimene eskadrill startis esimesena, sest ta asus telkide lähedal, otse 10-20
meetri kaugusel. Seetõttu olid nad esimestena valmis, meil aga tuli veel mööda lennuvälja laiali joosta ning
ka lennukitesse istuda. Esimene eskadrill oli esimesena õhus ning peale neid hakkasid startima ka teised
eskadrillid. Ja siis rünnakud lõppesid, algas “kaklus”, sakslased mõistsid…ja pärast alles nägid…Neile ju
raadio teel arvatavasti spioonid ütlesid, et polk lahkus lennuväljalt. Kuni ruleerisin ja startisin, kihutasid
nad mulle kuusteist kuuliauku lennukikeresse. Kuni maast lahti sain, teliku sisse tõmbasin ja kõrgust
koguma hakkasin, jätsid “Messerid” mind rahule, minuga ei tegeletud, aga nende kuuik oli juba lennuvälja
kohal. Ja vaat seesama kuuik ei pööranud mulle mingit tähelepanu, nad valmistusid lennuväljale
maanduma…”
See fragment näeb välja väga segane. Arusaamatu – kes, kuhu, milleks? Mida nimelt “sakslased
mõistsid”? Millisele lennuväljale nad kavatsesid maanduda? Edaspidi saab kõik selgemaks.
“…Ma möödusin (silmas peetakse “lendasin mööda”), vaatasin ja suundusin piirile. Aga kui jõudsin
sinna ja vaatasin ringi, siis sattusin saksa sidelennuki “Fieseler”"Storch” peale (kerge lennukike
ülilühikese stardi- ja maandumismaaga, midagi meie U-2 sarnast). Andsin ühe valangu ja sakslane
“sopsatas” maasse. Pärast läksin Skidelisse (127.HLP baasaerodroom) – seal polnud kedagi, lendasin üle
Grodno ja pöördusin lennuväljale tagasi. Eskadrilli komandör ütleb: ”Lendame ära, polk lendab
Tšerlenõsse (lennuväli Mostõ linna lähedal, Nemani ääres, umbes 100 km piirist). Sa tangi lennuk ära ja
lenda sinna…Polk lendas minema. Novõi Dvorist lahkusin pea-aegu viimasena…
…Novõi Dvorist põhja poole jäi külake. Seal oli pood. Ja siis kui me ära lendasime, siis tulistati selle poe
pööningult kuulipildujast meie tehnilise koosseisu pihta. Aga kui me 23-ndal lahkusime Lidast, siis oli
sama – linnaku serval asuva poe pööningult tulistasid poolakad meie jooksvate naiste, laste ja nende
pihta, kes seal olid, kuulipildujast…”
Siinkohal katkestame korraks Dolgušini meenutuste lugemise ja püüame midagigi loetust mõista. Jah, see
on küllaltki keeruline. Palju lihtsam oli kümnete aastate jooksul paljundada jutukesi sellest, kuidas “saksa
lennukid kohale lendasid ja kõik lennuväljadel segi pöörasid“.
Esimene, mida tuleb kohe märkida – polk oli häire korras üles tõstetud kell 2.30 öösel. Kaks tundi ENNE
esimeste “Messerite” ilmumist. Häire korras üles tõstetud polk jõudis “masinad laiali ruleerida ja hajutada”.
Jõudsid isegi (kui mitte kõigile, siis vähemalt osadele) mahavõetud relvastusega lennukitele kuulipildujad
ja suurtükid tagasi monteerida. Esimese vaenlase rünnaku tulemusi hindab Dolgušin väljendiga “Mitte
märkimisväärsed”. See arvamus langeb täielikult kokku kolmanda armee, kelle alluvuses oli ka 11.SLD,
säilinud dokumentidega.
“…kella 4.30 kuni kella 7–ni on sooritatud neli rünnakut Novõi Dvori lennuväljale 13-15 lennukiliste
gruppide poolt. Kaotused: kaks lennukit süttisid, kuus on rivist välja viidud. Kaks inimest on raskelt
haavatud, kuus kergelt…”
Niisiis, pärast esimesi vaenlase rünnakuid jäi 122.HLP terveks, aga lennukite kaotused ei ületanud 5-10
% lennukite arvukusest. Ja seda kõige halvemates, mitte mingites määrustike poolt ettenähtud tingimustes.
(paar tundi enne relvastatud võitluse algust maha võetud relvastusega). Peamine toimub pärast esimest
rünnakut – sel ajal kui naaberlennuväljal 127.HLP juhtkond “püüdis kindlustada lennukite õigeaegset
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ettevalmistust järgnevateks lendudeks, tagada pidevat varustatust kütuse ja laskemoonaga”, võttis 122.HLP
komandör vastu otsuse lennata tagalasse (tõsi küll, esialgu lähedasse ning tuleb märkida ka, et rida autoreid
annab teada, nagu oleks ümberbaseerumise otsuse vastu võtnud 11.SLD komandör Ganitšev). Sealjuures
liigub vaenlane juba edasi ning hakkamata isegi Dolgušini üksiku lennukiga lahingut pidama, alustavad
sakslased oma esimese nõukogude territooriumil asuva lennuväljaga tutvumist.
Täiesti teisiti arenesid sündmused 16.PLP-s, kolmandas 11.SLD polgus.
See polk hävitati juba sõja esimestel tundidel, hävitati praktiliselt ilma lahinguta. Nendelsamadel
esimestel tundidel oli polgus 46 ekipaaži, 24 lennukit SB ja 37 uut Pe-2–te.
11.SLD poliitosakonna ettekandes, mis saadeti Minskisse 22. juunil kell 14.50, leiame lühikese
sissekande:
“…kell 9.50. 37 lennukit Ju-88 ründasid Tšerlenõ lennuvälja. Polgu pommitajad SB põlevad. Üksikasjad
ja kaotuste suurus teadmata…”
Kolmanda armee õhujõudude juhataja 24. juuni ettekandes (oli tollal selline imelik ametikoht, mis
faktiliselt dubleeris 11.SLD komandöri õigusi ja kohustusi) rinde öhujõudude komandörile on rünnaku aeg
paigutatud sõja esimestele minutitele, aga “üksikasjad ja kaotused” on täpsustatud kategoorilises vormis:
“Kell 4.00 22.06.41 rünnati üheaegselt vaenlase poolt meie lennuvälju. Tervikuna on rivist välja viidud 16.
pommitajate polk…”
Muideks, vaatamata selle ettevõtmise kogu “soliidsusele” ei lisa Läänerinde juhtkonna dokumentide
tsiteerimine midagi peale segaduse. Nende ettekannete leheküljed on üle külvatud “saksa
langevarjudessantidega” , paiguti “kuni 1000 inimest tankidega”. Võitlusse selle “dessandiga” saadetakse
hävitajate polk (et siis mismoodi?), juba mitteeksisteerivad 11.SLD ja 9.SLD pommitajate polgud annavad
massilisi lööke saksa tankidiviiside pihta, mida pole kunagi antud rajoonis olnud… Seepärast proovime
taastada 16.PLP hävitamise lugu memuaaride järgi.
Marssal Skripko, kelle memuaare me juba mitmeid kordi tsiteerinud oleme, kirjutab:
“…Kui lennuväljale, millel baseerus 16.PLP, lähenesid fašistlikud lennukid, startis eskadrilli komandör
A.S.Protassov oma pommitajal viivitamatult ning vastaste jaoks ootamatult lõikus hävitajate Me-110
juhtlülisse. Kasutades peataolekut, lõhkudes nende rivi, tulistas kapten Protassov kuulipildujatest alla ühe
vaenlase “Messeri”. Kulutades ära kogu laskemoona, rammis kangelaslik ekipaaž teist lennukit ja
hukkus…
…Kaitstes relvavendi, ründas 122.HLP komandöri asetäitja kapten V.M. Uhanev üksinda kuut Me 110-t,
mis valmistusid ründama 16.PLP lennuvälja. Ootamatu rünnakuga tulistas ta alla ühe vaenlase lennuki ja
sundis vaenlaste rivi segamini ajades neid pomme sihitult alla heitma…”
Kahjuks on termin “tunnistus” Skripko memuaaride antud fragmendi kohta täiesti sobimatu – 22. juunil
käsutas tulevane marssal kolmandat KLPK Smolenski lähistel, mitmesaja kilomeetri kaugusel Grodnost ja
tema ümbrusest. Sellest hoolimata “pole suitsu ilma tuleta”. Rammimine või täpsemalt öeldes lennukite
kokkupõrge õhus leidis aset. Tšerlenõ lennuvälja lähistel toimus ka pooletunnine õhulahing, mis 11.SLD
poliitosakonna ettekande järgi otsustades toimus kella kümne ja üheteistkümne vahel suure grupi 127. ja
122.HLP lennukite osavõtul. Nii et mitte ainult kapten Uhanev ei püüdnud relvavendi kaitsta.
D.B.Hazanov annad sündmustest karmima ja ilustamata pildi:
“…Polku saabus Grodnost kolmanda armee õhujõudude staabi esindaja, kes teatas, et Grodno kohal
käivad õhulahingud ning kinnitas endist käsku: on vaja oodata lahinguülesannet. Kell 6.50 otsustas polgu
komandör saata õhku lennukite SB lüli, et teostada luuret. Kuid jõudes vaevalt sooritada ringi lennuvälja
kohal, lüli sõna otseses mõttes lõikus Me-110 kolonni, mis liginesid niitevlennul maskeerudes lennuväljale.
Kapten Protassov, kes lendas juhtijana, lõikus vaenulikku lennukisse ja hukkus koos sellega. Kohe
tulistati alla ka Protassovi juhitavad. Vastase rünnak kestis 32 minutit…Vaenlase lennukid toimetasid
karistamatult, kuna mingit vastutegevust ei organiseeritud. Õhus hukkus üheksa inimest – kapten
Protassovi lüli, aga maa peal sai surma kuus ja haavata viisteist inimest. Isikkoosseis varjus paksude
männitüvede taha ja suutis enamuses terveks jääda…”
Veelgi lihtsama ja eemaletõukavama pildi annavad oma jutustustes “lihtsad” inimesed, mitte marssalid ja
ka mitte teadlased.
Asja Borisovna Fjodorova töötas müüjana 16.PLP vojentorgis. Ta meenutab:
“…Lennuväli asus Želudoki neeme lähedal, vennashaua kohal, kus inimesi maha lasti. 2-3 mail lendas
polk Tšerlenõ välilennuväljale…Esimene rünnak Tšerlenõ lennuväljale sooritati kell neli hommikul, teine
kell kaheksa. Pärast teist rünnakut polnud enam lennukeid, mis oleks suutnud õhku tõusta. Vaid ühel
lennukil, mida juhtis Samarin, õnnestus ära lennata ja maanduda Minski lähedal…
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…Peale Protassovi ekipaaži, kes rammis lennukit, hukkunuid ei olnud. Haavatuid ja põrutada saanuid
oli, aga hukkunuid, vähemasti lendurite hulgas, ei olnud. Sest esimene rünnak sooritati vahetult lennukite
seisupaigale ja alles teine rünnak oli suunatud telklinnaku pihta, mille elanikud olid selleks ajaks jõudnud
maha jätta ning metsa varjuda…”
Veel üks kiri, sedapuhku tunnistaja pojalt:
“Mina olen Salnikov, Georgi Georgijevitš, Georgi Ivanovitš Salnikovi poeg, kes oli radist–laskur 16.
kiirpommitajate polgus. Minu isa asus Tšerlenõ välilennuväljal saksa lennukite rünnaku momendil 22.
juuni hommikul kell neli. Kuskil 52-l või 53-l aastal jutustas ta mulle, poisikesele, sõja alguse traagilise
loo. …Ärkas ta mürinast ja tulistamisest. Tema silme all startis tema komesk Protassov ja rammis
vaenlast. Nagu ma aru sain, teenis ta Protassovi eskadrillis. Seejärel, umbes tunni pärast, ilmusid saksa
mootorratturid, kellega nad astusid lahingusse, kuid varsti ilmusid ka saksa soomustransportöörid
jalaväega ning tuli taganeda. Kusagil kümne-üheteistkümne paiku leidsid nad mahajäetud “poolteisetonnise”, isa kuivatas märja jagaja ning pani auto käima. 20-25 inimest 16.PLP-st jõudsid sellel masinal
Lidani, koos nendega ka väeosa lipp ja staabidokumendid. Neid kõiki areteeriti, kuid vabastati hiljem…”
Selle raamatu autori meelest on kõige täpsemad ja usaldusväärsemad andmed müüja jutustuses. Pärast
komandöri hukkumist “varjus polgu isikkoosseis metsas”. Sulgudes märgime, et 1941. aasta suvel oli just
komandöri hukkumine või raskelt haavata saamine selleks viimaseks tõukeks, pärast mida “isikkoosseis
varjus metsa”. Järgmises osas näeme, et terve 11-s SLD eksisteeris peale diviisikomandör Ganitševi surma
täpselt ühe päeva…
127. ja 122. polkude hävitajate õhulahing kahemootoriliste „Messerschmitt“ Me-110-tega eskaadrist ZG26 toimus Tšerlenõ lennuvälja rajoonis tunduvalt hiljem esimestest rünnakutest. Lahingu alguseks olid
„relvavennad“ 16.PLP-st juba „polutorka“ käivitanud ja sõitsid Lida poole. „Saksa soomustransportöörid
jalaväega“ ei ilmunud siia mitte kell 10 hommikul 22. juunil, vaid 3-4 päeva hiljem. Miks arreteeriti – see
on selge? Miks „varsti välja lasti“? See on veel üks „22. juuni mõistatus“. Autor näeb sellele ainult ühte
mõistlikku seletust – need, kes arreteerisid, käivitasid samuti „polutorka“ (või „emka“) ja tegid vehkat...
Täiesti ootamatult avastati veel üks „pealtnägija tunnistus“ N.G.Bogdanovi mälestustes. Loomulikult ei
saanud 3.KPLK-sse kuulunud pommitaja ekipaaži komandör olla 16.polgu hävingu tunnistajaks. Kuid ta
nägi – ja isegi hävitas – 16.PLP isikkoosseisu põgenemise materiaalseid tagajärgi:
„...Ühel juunikuu viimatest päevadest andis grupp polgu lennukeid tugeva pommilöögi fašistide
tankivägede pihta Grodno rajoonis. Samal ajal pommitas teine grupp, kuhu kuulus ka minu lennuk,
lennuvälja, mis oli hõivatud sakslase poolt koos meie tehnikaga. Oli raske pommitada lennuraja ümber
seisvaid meie lennukeid, eriti SB-sid. Need olid väga kerged, manööverdusvõimelised ja töökindlad
lennukid...“
Teeme esimesed aritmeetilised kokkuvõtted.
127.HLP kandis 22. juunil 1941.a tõenäoliselt kõige suuremaid kaotusi kõikide nõukogude hävituslennuväe polkude seas. Ülaltoodud dokumendis on nimepidi loetletud 7 hukkunud lendurit. Lennukeid
kaotati rohkem, umbes 10-15. Umbes 5-6 lennukit kaotas maa peal ja õhus ka 122.HLP. Teiselt poolt
kandis Loode- ja Läänerinde ühenduskohas Grodno–Vilniuse vööndis tegutsenud hävitajate grupp III/JG53 ette 20 nõukogude lennuki allatulistamisest, nende seas 8 I-16 ja I-153. Isegi kui lisada neile 4 lennukit
I-15bis (mida saksa lendurid võisid „Tšaikaga“ segi ajada, ehkki mittesissetõmmatav telik oleks pidanud
näha olema....), siis sel juhul võrdub 127. ja 122.HLP allatulistatud lennukite arv 12-ga.
Tõsi, oli veel kaks gruppi mitmeotstarbelisi Me-110 lennukeid (I, II/ZG-26), millega pidasid lahingut
127-HLP lendurid. Kokkuvõttes tundub meie hinnang 11.SLD õhulahingutes kaotatud lennukite arvule (1520 lennukit) täiesti reaalne.
Samal ajal väidab ametlik historiograafia, et 11.SLD kaotas sõja esimesel päeval 127 lennukit. Tuleb
tunnistada, et üle saja masina kaotati lennuväljadel.
9.SLD
Avaras metsases rajoonis Belostokist edelas baseerus 9.SLD, mis oli üks paremaid ennesõjaaegsete
kontrollimiste põhjal ning milles oli teiste nõukogude diviisidega võrreldes kõige rohkem uusimaid „mige“.
Selle diviisi komandör oli Nõukogude Liidu Kangelane, Hispaania sõja veteran kindralmajor Sergei
Tšernõhh. Selle lennuväediviisi neli hävituslennuväe polku olid peaaegu täielikult komplekteeritud
„migidega“, kuid seejuures ei olnud „vana tüüpi“, lendurite poolt hästi omandatud lennukeid veel polkudest
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minema viidud, seetõttu oli sel ajal diviisis 366 hävitajat. Vähemalt 366, sest uusi MiG-3-sid saabus kogu
aeg juurde. 1. juuniks oli neid 237, kuid rinde ÕJ juhataja ettekandes toodi nende arvuks 262.
Müüt selle kohta, et 9.SLD lennuväljad asusid vaata et piiritulpade kõrval, et nad jäid suurtükiväe ja isegi
miinipildujate tule alla, et „keskpäeval roomasid lennuväljale saksa tankid“, on välja mõeldud tagantjärele
ning täiesti selge eesmärgiga – leida mingilgi määral „austav põhjus“ kahe päevaga juhtunud hävingule.
9.SLD juhatuse käsutuses oli 4 peamist (Belostok, Belsk, Zabludovo ja Ross) ja 21 operatiivset välilennuvälja. Need arvud on teada alates 1971.a ilmunud A.G.Fjodorovi monograafiast. Nagu ülalpool
mainitud, asusid lennuväljad piirist 40 km (Belsk) kuni 170 km (Ross) kaugusel. Operatiivsetest on autorile
teada ainult neli: Seburtšin (50 km), Võsoke-Mazovetsk (45 km), Dolubovo (22 km) ja Tarnovo. Viimast ei
õnnestunud autoril kaardilt leida. Seepärast võtame tõe pähe informatsiooni, et see asus 12 km kaugusel
piirist. Sel juhul oli 25 lennuvälja seas tõesti üks, mis võis sattuda suurtükitule alla. Mis aga puudutab
„saksa tanke“, siis on Guderiani 2.Tankigrupi marsruudid ammu hästi teada – lähimad tankid roomasid
9.SLD baseerumisrajoonist mööda 100-150 km lõuna poolt...
Olukorra reaalse pildi taastamine on peaaegu võimatu: 9.SLD lihtsalt kadus. Mingeid tema arhiive pole
säilinud. Tema komandör arreteeriti 8. juulil ja lasti maha 16. oktoobril 1941.a. Peaaegu kõik, mis on teada
9.SLD saatusest, mahub ära mõnele reale:
„...9.SLD sai sõja alguseks 262 Mig-1 ja MiG-3 lennukit ja asus nende omandamisele. Uute lennukitega
lennati ainult lennuvälja kohal ja katsetati kuulipildujate tööd õhus. Materjalosa polnud sõja alguseks veel
omandatud...“
Need read on rinde ÕJ juhataja Naumenko ettekandest. Materjalosa „polnud tõesti veel omandatud“ –
kurikuulsad kuulipildujate sünkronisaatorid ei olnud poole aastaga veel reguleeritud, mistõttu tõenäoliselt
toimuski õhusõja ajaloo esimene rammimine: nooremleitnant D.V.Kokorevil (124.HLP) vaikisid peale
esimesi laske kuulipildujad, kell 4.30 hommikul. Lendur läks rammima ja raius maha vaenlase lennuki
sabaosa (tõenäoliselt Me-110 SKG-210-st).
Erinevaid memuaarikatkeid kokku korjates saame oletada, et 9.SLD kaks polku (124.HLP ja 126.HLP,
103 lendurit, 120 „migi“ ja 52 I-16) pidasid 22. juuni varahommikul mitu õhulahingut, kus tulistati alla 8
vaenlase lennukit ning kaotati 3-4 enda oma. Nagu näeme, olid kaotused minimaalsed (alla 2,5 %). Võitude
arvu tõepärasust on raskem hinnata, kuid 2.Õhulaevastiku 47 allatulistatud lennuki seas võisid olla ka
nende polkude poolt allatulistatud lennukid.
Mingisuguseid teateid 41.HLP (63 lendurit, 56 „migi“ ja 22 I-16) õhulahingutest, võitudest ja kaotustest
autoril leida ei õnnestunud.
Kõige rohkem informatsiooni õnnestus leida 9.SLD neljanda polgu – 129.HLP (40 lendurit, 61 „migi“ ja
57 I-153) kohta.
Saatuse iroonia tõttu asus just see polk Tarnovos, 12 km piirist. Polk ei hävinud üldsegi vaenlase
„suurtükitulelöögis“, vaid sõdis terve sõja, muutudes vahepeal 5.kaardiväepolguks. Viitega 5.KHLP
arhiivifondi kirjeldavad monograafia autorid niimoodi 129.HLP esimesi lahingutunde:
„...Vaenlase lennukite ilmumine varahommikul ei tabanud 129.HLP lendureid ootamatult. Üks eskadrill
tõusis lendu koidikul ning kell 4.05 tulistas MiG-i piloteeriv vanempolitruk A.M.Sokolov alla esimese
„Messeri“. Samuti õnnestus nurjata Tarnovo lennuvälja ründamine 18 He-111 poolt – sakslastel ei
õnnestunud sihikuliselt pommitada“.
Samasugune sündmuste pilt on antud ka 129.HLP komissari V.P.Rulini mälestustes. Tema tunnistusel
andis polgukomandör kapten J.M.Berkal 22. juunil 1941.a kell 4.05 lahinguhäire ja tõstis kõik neli
eskadrilli õhku. Saksa pommitajad püüdsid pommitada polgu lennuvälja Tarnovos, kuid olles rünnatud
meie hävitajate poolt, viskasid pommid korratult alla ja pöördusid tagasi. Selle õhulahingus tulistasid
lendurid Sokolov, Kuznetsov ja Nikolajev alla kaks pommitajat „Heinkel-111“ ja ühe neid katva
„Messerschmiti“. Veel ühe vaenlase hävitaja tulistas nooremleitnant Tsebenko alla lahingus Lomža kohal.
Kokku tulistas polk 22. juuni hommikul alla 6 vaenlase lennukit, kaotades ise õhus vaid kaks lennukit.
Õhulahingus Tarnovo kohal hukkusid I.Girman ja N.Jertšenko, startimisel põlema läinud MiG-3-s hukkus
nooremleitnant A.Radugin. Ning need on kõik kaotused elavjõus, mida kandis 22. juunil kadunud diviisi
purustatud polk.
Sõja esimesel päeval kulutas 129.HLP 15 tuhat padrunit kaliibriga 12,7 mm ja 36 tuhat padrunit
kaliibriga 7,62 mm. See on väga väärtuslik informatsioon. Esiteks näitab see, et MiG-i kuulipildujate
sünkronisaatoreid oli võimalik – tahtmise korral – varakult korda seada. Teiseks kui võrreleda neid arve
MiG-i standardse lahingukomplektiga (300 padrunit kuulipildujale UBS ja 750 kahele ŠKAS-ile), tuleme
me järeldusele, et polk sooritas vähemalt 50 lahingulendu, mille käigus toimus õhulahing. On võimalik, et
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väited kuuest allatulistatud vaenlase lennukist võivad olla tõesed. Igal juhul näitab ainult ühe lennuki
kaotamine 50-s õhulahingus 129.HLP pilootide kõrget kvalifikatsiooni ja MiG-i häid lennuomadusi.
9.SLD koosseisus oli peale nelja hävitajate polgu ka üks pommituslennuväe polk – 13.PLP (45 ekipaaži,
51 lennukit SB/Ar-2 ja 8 Pe-2). See on seesama polk, mis esimeste seas nõukogude õhujõududes omandas
pikeerimiselt pommiheitmise oskused, seesama polk, kus „...maskeeritud pommitajate eskadrillid,
külgeriputatud pommidega, täiskoosseisus ekipaažiga, seisid koidikust pimedani valvel...“ (sellest me
kirjutasime varasemates peatükkides). Leidub P.I.Tsupko (sõja algul Ar-2 ekipaaži komandör 13.PLP-s)
memuaarides ka väga veidraid episoode. Neid ei kinnita ükski teine (selle raamatu autorile teadaolev)
allikas. Kuid hoolimata sellest, et juba Politizdat andis Tsupko memuaarid välja kahel korral – 1982. ja
1987. aastal - , toome ära mõned fragmendid neist mälestustest:
„...Pühapäevaks 22. juuniks kuulutati 13.polgus välja puhkepäev. Kõik rõõmustasid: kolm kuud polnud
puhanud! Eriti pingelised olid olnud kaks viimast päeva, kus polk tegeles diviisi käsul 200-tunniste
reglemendijärgsete töödega, see tähendab lihtsalt öeldes, et lendurid ja tehnikud võtsid lennukid osadeks
lahti (veel lihtsamalt öeldes – viisid lennukid täiesti lennuvõimetusse olukorda), puhastasid, reguleerisid,
määrisid ja panid kokku tagasi...
...Laupäeva õhtul, jättes vanema rollis kohale staabiülema kapten Vlassovi, sõitsid polgu juhatus, paljud
lendurid ja tehnikud Rossi perekondade juurde... Kogu lennugarnison jäeti siseteenistuse hoolde, kelle
ülemaks oli laagri korrapidaja nooremleitnant Ussenko...“
Kuid ka see pole veel kõik: „välilennuväljal polnud õhutõrjevahendeid, kuna õhutõrjepatarei võeti
positsioonilt maha ja saadeti õppustele...vaenlase lennukite lähenemisest õhuvaatlusteenistus ei
hoiatanud...“
Vaatamata sellisele kuritegelikule lohakusele kandis 13.PLP saksa lennuväe esimesest rünnakust (Tsupko
sõnul toimus rünnak väga vara, algas kell 3 ja 47 minutit) minimaalseid kaotusi:
„Peale pommitamist lendasid fašistid minema. Surma oli saanud kaks, haavata kuus võitlejat, põlesid ära
kaks lennukit – SB ja U-2“.
Mõned tunnid peale sakslaste esimest rünnakut (s.o ikka veel 22. juuni varahommikul) lendas Ar-2
nooremleitnant K.Ussenko juhtimisel luurele Grodno–Augustowi rajooni. Luurelennuki marsruuti on
raamatus kirjeldatud väga täpselt. See lubab meil hinnata lennuaega – kõige rohkem kaks-kolm tundi.
Järelikult mitte hiljem kui 22. juuni keskpäeval asus Ar-2 maanduma 9.SLD staabi lennuväljale Belostokis.
Ussenko lennuk oli juba peaaegu maas, kui samal ajal „angaarist eraldusid ja jooksid hargrivis lennuki
poole rohekashallis vormis sõdurid. Teisel pool angaari märkas Konstantin äkki kuute kolmemootorilist
transpordilennukit Ju-52, veel kaugemal – kuni 10 Me-110... Lennukite juures liikusid rohekashallid
figuurid...“
Lühidalt öeldes seadsid sakslased end asjalikult sisse lennuväljal, mis asus paari kilomeetri kaugusel
Läänerinde 10.armee staabist, Belostoki oblasti NKVD valitsusest ja muust sellisest. 22. juuni keskpäeval
asusid need austatud organisatsioonid veel omal kohal ja polnud veel kuhugi „ümberbaseerunud“. Saksa
jalavägi aga hõivas Belostoki alles viie päeva pärast...
Teha kokkuvõtet 9.SLD esimese sõjapäeva tulemustest on lihtsalt võimatu. Ei ole olemas sellist
aritmeetikat, mis suudaks kirjeldada seda lugu. Hävituslennuväe polgud ei kaotanud õhulahingutes üle 10
lennuki. 13.PLP kaotas esimeses rünnakus (selle polgu jaoks oli see tõesti „ootamatu“) ühe pommitaja SB.
Ametlik nõukogude historiograafia väidab, et 9.SLD kaotas 22. juunil 1941.a 347 lennukit. Jääb üle vaid
nõustuda, et need kõik kaotati maa peal.
10.SLD
Polkovnik Belovi juhatuse all olev diviis baseerus Brestist ida pool, Kobrini – Pružanõ – Pinski rajoonis.
Diviisis oli neli polku: 123.HLP (71 lendurit, 61 lennukit I-153). 33.HLP (70 lendurit, 44 lennukit I-16),
39.PLP (49 ekipaaži, 43 lennukit SB ja 9 Pe-2), 74.RKLP (70 lendurit, 62 lennukit I-15bis ja 8 IL-2).
Enne sõja algust toimus ka selles diviisis (õieti oleks võinud toimuda) tüüpiline saladuslik juhtum. 21.
juunil kell 16 – samal ajal kui oli juba palju kõrvaga kuulda tuhandete mootorite möirgamist Bugi teisel
kaldal, kus sakslased tõid vägesid piirile lähemale – sai 10.SLD komandör ringkonna staabist uue
šifreeringu: 20. juunil antud käsk vägede viimisest kõrgendatud lahinguvalmidusse ja puhkuste keelamisest
ära muuta! Polkovnik Belov kirjutab oma memuaarides, et ta isegi ei saatnud seda korraldust oma
alluvatele edasi, kuid miks selline käsk üldse anti??
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Tuntud nõukogude kindralstaabi töötaja S.P.Ivanovi raamatus on huvitav fraas, mis annab võib-olla
selgituse Lääne ESRK juhataja imelikule tegevusele:
„...Stalin püüdis piiriäärsete vägede tegevuse ja seisukorraga anda Hitlerile märku, et meil valitseb rahu
ja vaikus, isegi hooletus (aga milleks ta seda teha püüdis? Kas tõesti lootis sellega sissetungi „edasi
lükata“? – M.S) Kusjuures seda tehti, nagu öeldakse, kõige naturaalsemal moel. Tulemuseks oli see, et
selle asemel, et viia oskusliku desinformatsiooniga vastast segadusse meie vägede valmisoleku suhtes, me
tõepoolest vähendasime oma valmisoleku äärmiselt madalale tasemele“
10.SLD baseerumisrajoon asus Wehrmachti kõige võimsama tankigrupeeringu – Guderiani 2.Tankigrupi
– pealöögi teravikul. Samuti tegutses siin kõige võimsam – nii korrasolevate „Messerschmittide“ arvult
(121) kui ka kogenud ässade arvult – hävitajate eskaader JG-51, mis oli varustatud uusimate Me-109F
lennukitega. Samuti osales sellel suunal grupp I/JG-53, milles samuti olid uusimad Me-109F hävitajad.
Tundus, et võidelda nende vastu „Tšaikade“ ja „išakkidega“ oli peaaegu võimatu. Peale selle oli Bresti
rajoon ainus koht kogu tohutu suurel nõukogude-saksa rindel, kus sakslastel oli hävitajates arvuline
ülekaal (1.juuni seisuga oli 10.SLD-s ainult 90 korras hävitajat).
Ent kui aasta kõige pikem päev lõppes, kandsid eskaadri JG-51 lendurid ette ainult 12-st allatulistatud
nõukogude hävitajast. Veel 5-le allatulistatud hävitajale (4 „Tšaikat“ ja üks I-16) pretendeerisid I/JG-53
piloodid. Samal ajal avastame me Luftwaffe kaotuste žurnaalist 22. juuni 1941.a. kohta 8 hävitajat
eskaadrist JG-51, mis tulistati alla või vigastati Bresti rajoonis: kaks „Messerschmitti“ olid täiesti hävitatud
(100 %), kolm said tõsiseid vigastusi (60, 70 ja 80 %), kolm said kergeid välitingimustes parandatavaid
vigastusi (20, 40 ja 40 %). Võrreldes neid kahte arvu – 12 ja 8, ei maksa unustada, et meil on tegemist
täiesti erinevate suurustega: ühelt poolt väidetavate võitude arv, teiselt poolt – vaenlase enda poolt
tunnistatud kaotuste arv. Näiteks seesama Belov väitis, et tema diviisi hävitajad tulistasid sellel päeval alla
30 saksa lennukit (kõiki tüüpe, mitte ainult „Messereid“). Miks peaksime siis saksa lendurite ettekandeid
pidama rohkem usaldatavateks?
Peamisteks saksa hävitajate „saakloomadeks“ said nõukogude pommitajad 13.PLP ja 3.KPLK
koosseisust, kes terve päev ründasid ülepääse Bugil ja saksa lennuvälju Sedletsi ja Biala-Podlaska juures.
Tänu peaaegu täielikule juhtmise kaotamisele nii Läänerinde ÕJ mastaabis kui ka lennuväediviisides,
kaitsesid hävitajad (parimal juhul) iseennast, tiirutades oma lennuväljade kohal, aga pommitajad lendasid
ilma igasuguse katteta. Selline „taktika“ tõi kaasa tohutu suuri kaotusi – mitte ühelgi tolle aja
rindepommitajatest (saksa „Dornier“ ja „Junkers“, nõukogude SB ja DB-3f) polnud piisavalt efektiivset
kaitserelvastust. Esimesel päeval teatasid eskaadri JG-51 lendurid 57-st allatulistatud nõukogude
pommitajast, veel 16-st allatulistatud pommitajast kandsid ette grupi I/JG-53 piloodid. Näiteks tulistati
Luftwaffe ettekannete põhjal kell 9.30 Melnikus asuva Bugi silla juures alla 16 SB-d. Näidata, mis
lennuväeossa need lennukid kuulusid, sakslased muidugi ei saanud. Seepärast püüame seda ise teha.
Teoreetiliselt võisid neeed SB-d kuuluda 10.SLD 39-sse polku. Kuid see arvamus ei klapi sellega, mida
kirjutavad endine diviisikomandör Belov ja endine 4.Armee (mille operatiivalluvuses 10.SLD oli) staabiülem Sandalov.
Nagu järeldub polkovnik Belovi mälestustest, lõppes 39.PLP lahingutee juba ENNE tapatalguid Bugi
kohal:
„...39.PLP lennuväljalt tõusid kell 7 hommikul õhku üheksa lennukit kapten Štšerbakovi juhtimisel
...Sakslased pidasid meie pommitajaid omadeks. Üheksak täitis edukalt lahinguülesande. Umbes tunni aja
pärast (s.o kell 8-9 hommmikul) ründasid Pinskit 25-30 vaenlase pommitajat. Kuid lennuväljal olid ainult
esimese rünnaku käigus purustatud masinad (varasemas tekstis pole ainsatki märget sellesama „esimese
rünnaku“ kohta. – M.S). Kõik korras lennukid olid juba lennanud teisele lennuväljale...“
Missugusele lennuväljale – seda Belov ei ütle. Imelik. Kas siis oli raske kirjutada lisaks üks nimi, seda
enam, et teised lennuväljad on tekstid nimepidi loetletud?
Kindralpolkovnik L.M.Sandalov kirjeldab neidsamu sündmusi hoopis teisiti:
„...Umbes kell kümme hommikul hävitas saksa lennuvägi üksteisele järgnevate löökidega ka 10. SLD
pommitajate polgu Pinski lennuväljal, purustas peaaegu kõik lennukid, nende seas ka uued pommitajad
Pe-2, mis polnud isegi täistangitud.
Polku jäi järele ainult 10 lennukit SB...“
Keda siis uskuda, austatud toimetus? Diviisikomandör kirjutab, et kõige hiljem kell 9 hommikul baseerus
polk juba Pinskist ümber „teisele lennuväljale“. Armee staabiülem väidab, et kell 10 hommikul just
toimuski peaaegu kõigi 39.polgu lennukite hävitamine Pinski lennuväljal. Belov väidab (me tsiteerisime
seda varem), et vähemalt kell 3 varahommikul saadi 39.PLP-s lahinguhäire. Sandalov aga põhjendab
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lennukite hävitamist sellega, et isegi uusimad Pe-2-d polnud kütusega tangitud. Ja seda 8 tundi pärast
lahinguhäire andmist??
Lähme edasi. Vastane pretendeerib ainult 17-le (üldisest 105-st, mitte arvestades 20 JAK-1) allatulistatud
hävitajale, mis olevat alla tulistatud terve pika 22. juuni päeva jooksul. Aga 4.armee operatiivettekandest
24. juunist, millele on alla kirjutanud polkovnik L.M.Sandalov, võime lugeda:
„...10.SLD kandis 22.6.41.a. päeva esimesel poolel väga suuri kaotusi (peaaegu tervenisti on hävitatud
mõlemad hävituslennuväe polgud ja ründelennuväe polk) ja ei võtnud enam osa lahingutegevusest...“
Lõpuks on eranditult kõigis nõukogudeaegsetes ajalooraamatutes kirjas, et 10.SLD kaotused olid 180
lennukit. Mis lennukid need olid? Kus need hävitati?
Õhus pole alla tulistatud üle 17 hävitaja (suure tõenäosusega vähem). Pommitajaid – 0. Võib-olla mitte 0,
vaid 16. Peale selle teatasid kuue tundmatut tüüpi nõukogude lennuki allatulistamisest Me-110 ekipaažid
grupist I/SKG-210. Kui kõik need raportid vastasid tõele, siis oli õhus allatulistatud nõukogude lennnukite
arvuks 30-40 tükki. Arvestades tavapärast 2-3 kordse liialdamisega võiduraportites, võib oletada, et
10.SLD kaotas esimese päeva õhulahingutes mitte üle 15-20 lahingulennuki. Igal juhul oli arvuni 180 veel
tükk maad. Järelikult hävitati ülejäänud lennukid maa peal. Kus, millal, mis asjaoludel?
Mõningane selgus on ainult 74.RLP kadumisega. N.G.Belov kirjutab:
„...kell 4 ja 15 minutit sooritas vaenlase lennuvägi rünnaku 74.RLP lennuväljale...10 „Messerschmitti“
tulistasid mitme minuti jooksul lennukeid (tavaliselt kestab nõukogude „ajaloolaste“ raamatutes rünnak
„kaitsetute lennuväljade“ pihta paar tundi, kuid Belov on lendur ja niimoodi valetada ta ei saa - ta teab, et
„Messeril“ jätkub lahingukomplektist vaid 50-ks sekundiks kuulipildujate ja 11-ks sekundiks kahuri MG151 puhul) ...Rünnaku tulemusena hävitati kõik viisteist (?) I-15 ja kaks IL-2-te... Jäädes ilma lennukiteta,
korjas isikkooseis kokku dokumendid ja lipu ning suundus staabiülema major Mištšenko juhtimisel itta...“
Polkovnik Belov suri 1972. aastal. Seepärast pole meil võimalik küsida tema käest – mis tähendab „kõik
viisteist“, kui kokku oli neid lennukeid 62? Pole ka kellegi käest küsida, kuhu kadusid ülejäänud kuus
ründelennukit IL-2. Siin on vajalik väikene selgitus. Ründelennukit IL-2 loeti sel ajal Punaarmees täiesti
salajaseks relvaks. V.B.Jemeljanenko kirjeldab oma memuaarides, kuidas 1941.a juuni keskel tema RLP
relvastus ümber IL-2 peale. Algul õppisid lendurid tundma „lennuk N-i“ (mida neile isegi pildilt ei
näidatud) hüdro- ja elektrisüsteeme. Kui Voronežist veeti kohale mõned esimesed „illid“, siis lasti
lenduritel neid korraks vaadata. Seejärel aga tõmbasid „punaste lõkmetega sõjaväelased“ (s.o NKVD-lased)
lennukitele katted peale, pitseerisid need kinni ja panid juurde oma (!) valve...
33.HLP-ga juhtunud sündmusi on tunduvalt raskem mõista. Selleks on vaja tähelepanelikult lugeda
purustamise krjeldusi, mis on ära toodud neljas erinevas variandis.
Kindralpolkovnik L.M.Sandalov, „4.armee lahingutegevus...“:
„Üheaegselt suurtükitulega (s.o 22. juuni koidikul) sooritas saksa lennuvägi mitu massilist rünnakut
10.SLD lennuväljade pihta. Nende rünnakute tulemusena pandi põlema...75 % 33.HLP materjalosast koos
kogu lennuvälja seadmetega Pružanõ lennuväljal...“ 75 % - see on ainult koidikul. Kirjeldades sündmusi,
mis toimusid umbes kelle kümne paiku, väitib Sandalov, et „hävituslennuväe polgud kaotasid peaaegu
kõik lennukid ja ei saanud täita lahinguülesandeid...“
Teistsuguse pildi maalib endine 10.diviisi komandör polkovnik Belov:
„...Pružanõ lennuvälja ründas 20 „Heinkelit“. Nad tegutsesid väikese grupi Me-109-te kaitse all. Sel
hetkel oli lennuväljal (ja järelikult ainult see võis kanda kaotusi) ainult üks eskadrill. See tõusis vaenlasele
vastu ja astus ebavõrdsesse lahingusse. Varsti tulid ülesandelt tagasi ka ülejäänud kolm eskadrilli (nad
katsid Brest-Kobrini rajooni, kus pidasid lahingut vaenlase pommitajatega) ja astusid samuti õhulahingusse... Lendurid hajutasid saksa pommitajate rivi ja need heitsid pommid korratult alla, millega nad
peaaegu ei põhjustanud kahjustusi. Selles lahingus tulistati alla viis vaenlase lennukit (meie poolt oli
ainukeseks kaotuseks, millest kirjutab Belov, leitnant S.M.Gudinovi surm, kes rammis vaenlase
pommitajat) ...siis ründasid fašistid lennuvälja uuesti kaheteistkümne „Junkers-88“-ga, sellele järgnes 12
Me-109 rünnak, veel kolmekümne minuti pärast – järjekordne rünnak. Polku ei jäänud enam ühtegi
lennukit, mis oleks suutnud õhku tõusta ...ma käskisin 33.HLP isikkoosseisul koonduda Pinski lennuväljale
ja oodata seal edasisi korraldusi.
Kella 10-ks oli selle polgu lahingutegevus praktiliselt lõppenud“. Edasisest kirjeldusest saab üheselt
selgeks, et Belov pidas silmas kell 10 hommikul.
Tulevane lennuväemarssal Skripko asus neil päevil Smolenski rajoonis, sadu kilomeetreid eemal 33.HLP
hävimiskohast. Sellest hoolimata ilmub tema mälestustesse „objektiivne põhjus“, miks viimane „Messerschmittide“ rünnak tõi kaasa nii suured kaotused:
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„...täies lahinguvalmiduses kohtas sõda 33.HLP, mis baseerus 75 km kaugusel riigipiirist Pružanõ
rajoonis. Väeosa lendurid tabasid korduvalt suured grupid vaenlase lennukeid He-111 juba kaugel enne
oma lennuvälja... Pärast üht sellist lahingut jõudsid meie lendurid lennuväljale tagasi peaaegu tühjade
bensiinipaakidega... Sel hetkel lendasid äkki madallennul kohale 10 fašistlikku „Messerit“, mis olid
õhuvaatluspostidel märkamatuks jäänud. Nad ründasid käigult meie ruleerivaid ja tankivaid hävitajaid,
tulistades neid kahuritest ja kuulipildujatest. Õhutõrjet siin ei olnud ja vaenlase kallaletung kestis üle tunni
aja...“
Ning nüüd samade sündmuste kirjeldus, mis põhineb sakslaste dokumentidel:
„kell 21.29 ründasid IV/JG-51 üheksa hävitajat Me-109F oberleitnant E.Hohageni juhtimisel lennukite
seisukohti 33.HLP Pružanõ lennuväljal, seejärel kell 21.31 ja 21.38 jõudsid kohale veel kaks gruppi
„Messerschmitte“. Baasi tagasi jõudes kandsid saksa lendurid ette 17 nõukogude lennuki hävitamisest...“
Niisiis, 75 % materjalosa kaotamine peale esimest rünnakut (Sandalovi versioon); edukas esimese
rünnaku tõrjumine ning seejärel kõigi polgu lennukite hävitamine mitme järjestikuse löögiga kella 10-ks
hommikul (Belovi versioon); lõpuks kõigest 17 lennuki hävitamine (39 % esialgsest koosseisust) maa peal
kella 10-ks õhtul (Luftwaffe versioon). Harjumuslik ja ajaloolaste poolt nii armastatud „22. juuni koidikul“
(„ootamatu kallaletung“, „rahulikult magavad lennuväljad“, „Stalini saatuslik viga“) muutus 9.30-ks õhtul.
Tund aega kestev lennuvälja ründamine („Messerschmittide“ kütuse ja laskemoonavarusid arvestades oli
see tehniliselt absoluutselt võimatu) muutus kolmeks eraldi rünnakuks, mis kestsid 18 minutit.
10.SLD endise komandöri tunnistused lubavad oletada, miks osutusid sakslaste rünnakud 22. juuni õhtul
nii edukateks. Kui polgu „tervele isikkoosseisule“ anti kell 10 hommikul käsk „ümberbaseeruda
Pinskisse“, siis polnud kell 21.20 Pružanõ lennuväljal enam kedagi. Keegi ei „ruleerinud“ kuhugi ja kedagi
„ei tangitud“ sel ajal. Sakslased lihtsalt ründasid „vapralt“ taganemisel mahajäetud lennukeid. On
tähelepanuväärne, et isegi sellisel juhul (tühjenenud lennuväli, igasuguse vastutegevuse puudumine)
kandsid saksjased ette vaid 17-st hävitatud lennukist, samal ajal kui Sandalov väidab, et:
„...hävituslennuväe polgud kaotasid peaaegu kõik lennukid ja ei saanud täita lahinguülesandeid...“
Isegi arvestades esimese päeva kaotustega, pidi 33.HLP-s olema veel 20-25 korras lennukit. Vähe?
Muidugi vähe. Vähem kui pool nõukogude lennuväepolgu ettenähtud koosseisust. Kuid – rohkem kui oli
samal ajal sellistes Luftwaffe hävitajate gruppides nagu III/JG-27, II/JG-51, II/JG-3, II/JG-77, III/JG-77.
Kuid nemad ju jätkasid visalt lahinguülesannete täitmist...
Püüame nüüd teha kokkuvõtte Läänerindel esimesel päeval toimunud õhulahingutest.
Esimene, mida saab täiesti kindlalt väita - täpseid arve ei õnnestu kunagi teada saada.
Saksa lendurite aruanded on väheusaldusväärsed – nagu ka nõukogude ja kõikide teiste riikide lendurite
aruanded. Nõukogude lennuväepolkude ja –diviiside dokumendid kas pole üldse säilinud või on koostatud
tagantjärele – tagalakuulduste põhjal või eesmärgiga luua ennast õigustav dokument. Sellises situatsioonis
on võimalikud ainult ligikaudsed hinnangud.
Olemasolevate informatsioonikildude summeerimine lubab oletada, et kolme Läänerinde esimese ešeloni
lennuväediviisi (9., 10. ja 11. SLD) hävituslennuväe polgud kaotasid õhulahingutes 30-40 lennukit. Ning
mitte rohkem. Luftwaffe kaotuste žurnaali põhjal kaotas 2.Õhulaevastik pöördumatult 14 ühemootorilist
hävitajat, veel 8 said vigastada. Vigastatud masinate arv on tõenäoliselt vähendatud. Näiteks kaotas
eskaader JG-53 žurnaali andmetel pöördumatult 3 „Messeschmitti“. Ja see on kõik. Mitte ühtegi vigastatud
lennukit selle eskaadri arvel pole. Vaevalt on selline asi võimalik – tavaliselt tuleb ühe „täielikult“
hävitatud lennuki kohta 3-4-5 „pooleldi hävitatut“.
Kokku kaotas 2.Õhulaevastik 22. juunil 1941.a pöördumatult 22 lennukit, veel 25 lennukit said vigastada.
Kokku – 47 lennukit. Läänerinde ÕJ kaotusi saab hinnata ainult saksa hävituslendurite ettekannete järgi.
Kaks eskaadrit – JG-51 ja JG-53 – pretendeerivad vastavalt 69-le ja 75-le allatulistatud lennukile. Peale
selle oli 2.Õhulaevastiku koosseisus 5 gruppi kahemootorilisi hävitus-pommituslennukeid Me-110, olid
veel pommitajate pardalaskurid, kes ka alati mööda ei lasknud. On teada, et Luftwaffe juhatuse avalduse
kohaselt hävitati 22.juunil õhus kokku 322 nõukogude lennukit. Võib arvata (mõningase reserviga), et kaks
kolmandikku (200-220) sellest „avaldusest“ langeb 2.Õhulaevastiku üksustele. Nende ettekannete taga võib
reaalselt olla umbes 70-100 nõukogude lennuki hävitamine.
Päeva tulemused pole meile rõõmustavad, kuid arvestades kõiki „esimese löögi“ efekti objektiivseid
eeliseid, mis olid tol päeval Luftwaffe ässadel, polnud paremat loota. Igal juhul ei anna kaotatud hävitajate
suhe 1 : 2 või isegi 1 : 3 veel alust „mitteadekvaatsetest harrastajatest“ rääkimiseks...
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Meie uurimuse jaoks on tähtis teine asi – kaotused õhus olid mitmekordselt (mitte protsentides, vaid
kordades) väiksemad Läänerinde õhujõudude üldistest summaarsetest kaotustest. N.F.Naumenko
(Läänerinde ÕJ juhataja) ettekandest loeme:
„22.6.41.aastal hävitati vaenlase lennuväe poolt lennuväljadel ja õhulahingutes 538 lennukit“
Kõik nõukogude ajaloolaste soliidsed tööd toovad ära nn „täpsustatud“ andmed, nimelt:
„Läänerinde lennuvägi kaotas sõja esimesel päeval 528 lennukit maa peal, 151 õhus, 59 ei tulnud
ülesande täitmiselt tagasi, kokku 738 lennukit. Nende seas 387 hävitajat ja 351 pommitajat“.
Muuseas ei klapi need „täpsustatud“ andmed kuidagi üksteisega, Läänerinde lennuväediviiside
koosseisuga ja ka selle faktiga, et praktiliselt kõik „maapealsed kaotused“ juhtusid esimese ešeloni kolmes
diviisis (9., 10. ja 11. SLD). Lugeja, kellel jätkub kannatust töötada paarkümmend minutit arvutiga ja
Läänerinde lennuväediviiside koosseisu tabelitega, võib selles ise veenduda. Meie aga ei hakka üldist
tähelepanu juhtima „suurte teadlaste väikestele ebakõladele“, vaid lähme kõige peamise juurde.
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Peatükk 26

Hävitav „ümberbaseerumine“
Nüüd lõpuks oleme me jõudnud sellisesse seisu, et on aeg selgitada: miks püüab autor nii järjekindlalt
„murda sisse avatud uksest“ ja tõestab püüdlikult seda, mida ükski kodumaine ajaloolane pole kunagi
vaidlustanud. Jah tõesti, kõik meile kättesaadavad informatsiooniallikad väidavad ühte ja sama: nõukogude
lenuvägi ei kandnud tohutuid kaotusi mitte õhulahingutes, vaid peamiselt maa peal.
Probleem on selles, et sellesama „maa peal hävitamise“ asjaolud võivad olla väga erinevad.
Esimene variant – rahulikult magavale lennuväljale, mis magab seetõttu, et seal baseeruva väeosa
juhatus ei olnud saanud mingeid korraldusi väeosa kõrgendatud lahinguvalmidussse viimise kohta,
tungivad kallale vaenlase pommitajad. Loomulikult oleksid sellisel juhul kaotused suured. Kuid selliseid
väeosi ja lennuvälju läänepoolsetes ringkondades lihtsalt polnud – kõik said õigeaegselt vajalikud käsud ja
korraldused, kõik kandsid ette, et lennukid on hajutatud ja maskeeritud, kõik aeti häirekorras jalule kella 23 paiku 22. juuni öösel.
Teine variant – vaenlane tungib lennuväljale kallale väga suurte jõududega ning vaatamata lennuväljal
baseeruva väeosa pingutustele hävitab suurema osa lennukitest. Seda juhtus Teise Maailmasõja ajal väga
harva ning siis kaasnesid sellega ka ründava poole veelgi suuremad kaotused lennukites ja lendurites. Mis
puudutab 22. juunit 1941.a, siis mitte ühtegi sellist episoodi ei õnnestunud selle raamatu autoril leida. Välja
arvatud vähesed erandid, toimusid saksa lennuväe rünnakud väikeste gruppidega – lülist kuni eskadrillini
(4-12 lennukit). Dokumendid ja sündmustest osavõtjate tunnistused kinnitavad, et lahingute ajal lennuväljade pärast olid nõukogude lennuväe kaotused (isegi Läänerinde õhujõududes, mille vastu olid
koondunud kõige suuremad Luftwaffe jõud) – nii õhus kui ka maas – minimaalsed või lausa üksikud.
Kolmas variant – lennuväljal on palju lennukeid ja inimesi, kuid pole sõjaväeosa s.o „palju inimesi“
pole omavahel seotud Määrustikuga, komandöride nõudmistega, vandetõotusega. Kõiki käske,
instruktsioone ja korraldusi ignoreeritakse või suhtutakse nende täitmisse hooletult, lennukid on rivistatud
lennuväljale üksteise kõrvale „tiib tiiva külge“, isikkooseis jookseb pärast esimest rünnakut laiali või
käivitab „polutorka“ ja sõidab minema. Sellise (või sarnase) kuritegeliku käitumise ja faktilise
deserteerumise juhuseid tõesti oli, kuid vaid mõnedes üksikutes polkudes (16.PLP, 13.PLP. 17.HLP)
sadade lääneringkondade lennuväepolkude seast.
Ning lõpuks on olemas veel üks variant, kus lennukid „hävitati maa peal“. Nimelt: mõned päevad (või
nädalad) tagasi vallutatud nõukogude lennuväljale saabub Luftwaffe tagalateenistuse komando koosseisus
veltveebel ja kaks sõdurit. Veltveebel loeb hoolikalt ja täpselt „sabapidi“ kokku PAANILISEL
TAGANEMISEL LENNUVÄLJALE MAHA JÄETUD LENNUKID, pärast seda valavad soldatid
paakides oleva bensiini maha ja klikivad tulemasinat...Ka seda võib nimetada „lennukite maa peal
hävitamiseks“! Peale selle, kuna veltveebel kuulus Luftwaffe maapealsesse teenistusse, siis võib neid
lennukeid õigusega nimetada „saksa lennuväe poolt hävitatuteks“!
Kas polnud mitte selline situatsioon kõige levinum? Pöördume jälle dokumentide ja sündmustest
osavõtjate mälestuste poole. Alustame sealt, kus me peatusime – Läänerinde Õhujõududest ning liigume
samas suunas – põhjast lõunasse, Grodnost üle Belostoki Brestini.
122.HLP (11.SLD),
S.F.Dolgušini mälestused
„...Ma lendasin Lidasse kuskil kella 11.30-12.00 ajal. Vaatan: diviisikomandör polkovnik Ganitšev tuleb
minu juurde. Ma kandsin talle ette, aga kaks üheksakut maandusid just sel ajal lennuväljale, sellepärast et
Tšerlenõs (seal kus hävitati 16.PLP. – M.S) pommitati – ja seal ei saanud maanduda. Ning siis kui meie
omad ruleerisid, lendasid äkki peale Me-110-d ja tabasid meie omad stardirajal. Nad hakkasid tulistama
kõike mis liikus. Aga lennukeid oli ruleerimas veel palju. Rünnaku tulemusena ei juhtunud lennukitega
midagi, kuid diviisikomandör sai kõhtu haavata ning ta suri kahe tunni pärast, tema asetäitja polkovnik
Mihhailov sai jalga haavata ning veel üks lenduritest surma...
...Pärast seda rünnakut Lidas lendasime me Tšerlenõsse (seal ei saanud ju maanduda? – M.S) polgu
juurde, polk oli ju seal... Kuid ütlen avameelselt: kellel olid naised – need läksid pere juurde, aga meie,
poissmehed, lendasime ära. Diviisi ei juhatanud peale Ganitševi surma keegi: diviis jäi ilma „roolita“.
Komandör oli surnud, Mihhailov haavatud, aga staabiülemat ma isegi ei tundnud...
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...Tõusime lendu ja maandusime Tšerlenõs, kus seisid 127.HLP hävitajad I-153 „Tšaika“ (võimalik, et
Dolgušin kirjutab vale lennuvälja nime, kuna 127.HLP ei baseerunud Tšerlenõs. Võib-olla pidas ta silmas,
et juba 22. juuni päeval jõudsid Tšerlenõsse 127.HLP tehnilised teenistused. – M.S), mis olid relvastatud
ainult kuulipildujatega ŠKAS, aga meil olid kahuritega I-16-d.
Aga Tšerlenõs polnud kahuritele mingit laskemoona, kuna meie tehnikud sõitsid Novõi Dvorist omal
käel ja sel ajal olid veel teel...
...Noh, hakkasime siis tööle sildade katmisel Grodnos – et katta meie vägede taganemist üle nende
sildade. Vaat seal – sildade kohal – ma tulistasingi alla oma esimese pommitaja Ju-88. Kuni me võitlesime
– olid Grodno sillad terved ja väed ületasid jõge neid mööda. Me nägime meie vägede liikumist üle sildade
– nad läksid Neemani paremale kaldale ning kuni päeva lõpuni olid sillad terved...
...Kui hämardus ja öö hakkas kätte jõudma, saime käsu: „Lennata Lidasse!“ Ja siin on teile vastus –
neile, kes räägivad, et meil olid vähese ettevalmistusega lendurid: polk kaotas 5 või 6 lennukit, aga üle 60
masina olid polgus veel „elus“! Ja ka 127.polgus oli sama.
Hakkasime maanduma, kuid stardirada Lidas oli üles kaevatud: seal toimusid betoneerimistööd, tänu
millele oli järel ainult kitsas rada, kuhu ka päeval polnud kerge maanduda. Vaat siis, meie lendurite
ettevalmistus oli nii tugev, et kõik maandusid õnnelikult, ei vigastatud ühtegi lennukit. Lennuväljale oli
kuhjunud üle saja masina: meie I-16-d 122.HLP-st ja I-153-d 127.HLP-st...
...Me maandusime Lidasse ilma tehkoosseisuta, ilma millegita. Masinad on tühjad – lahingukomplekt on
otsas, akumulaatorid on tühjad, bensiini on, kuid see on maa all tsisternides – katsu sa ämbritega
lennukisse 300 kg valada! Ja polnud ühtegi bensiiniautot – kõik need jäeti Novõi Dvori ja Tšerlenõ
lennuväljadele. Lennukoosseis polnud terve päeva midagi söönud, igaüks oli teinud 5-6 väljalendu ja kõik
olid nii väsinud, et käed-jalad lihtsalt ei liikunud. Peale selle oli moraalne seisukord selline – saate ise
aru...
...23. juuni varahommikul, kui oli veel pime, aeti meid häirekorras üles. Me jooksime lennuväljale. Aga
meie masinatel olid paagid tühjad – ei saa lennata ja kõik. Ning Me-110 hävitasid kõik, mis oli maa peal.
Kaks polku hävitati ja need lakkasid olemast! Meid pandi masinatesse ja veeti üle Minski Moskvasse, uut
tehnikat saama. Sõitsime Lidast ära kõik koos – 122. ja 127. polgu lendurid, istusime masinatesse ja kõik
sõitsid ära...
Ja ma olen kindel, et sinna Lida lennuväljale jäi „elusatena“ (s.o tervetena) 50 % mõlema polgu
lennukitest, aga tõenäoliselt rohkem!
Vaat nii lõppes kahe polgu võitlus...“
S.F.Dolgušini jutustus sisaldab endas peamisi momente sellest nn „ümberbaseerumisest“ ja selle
paratamatutest tagajärgedest. Juba mõned tunnid pärast selle (ümberbaseerumise) algust muutub polk
täiesti abituks: laskemoona ei ole (või see ei sobi), bensiiniautod jäid maha, akumulaatorid on tühjad,
lenduritel „ei liikunud käed-jalad“.
Ja need on nn „ümberbaseerumise“ täiesti loomulikud ja mis peamine, täiesti etteennustatavad tagajärjed.
Miks? Sest kui kujutada lennuväeosa püramiidina, siis lendurid moodustavad sellest ainult kõige ülemise,
pisikese tipuosa.
„....6.SLD: juhtivkoosseis - 577, noorem juhtivkoosseis -1345, reamehi – 1378. Kokku – 3300. Vintpüsse
– 2723.
7.SLD: juhtivkoosseis – 536, noorem juhtivkoosseis – 1422, reamehi – 1260. Kokku: - 3218. Vintpüsse –
andmeid pole...
8.SLD: juhtivkoosseis – 804, noorem juhtivkoosseis – 678, reamehi – 846. Kokku – 2328
57.SLD: juhtivkoosseis – 781, noorem juhtivkoosseis – 667, reamehi – 693. Kokku – 2141...“
See pole hoopiski lennuväediviisi eeskirjaline koosseis. See on ettekanne, mille saatis 4. juulil Moskvasse
Punaarmee Kindralstaabi operatiivosakonna ülem kindralleitnant Vatutin, kes saabud Looderindele
ülesandega leida ja seada võitluskorda rinde vägede jäänused. Need on lennuväediviiside jäänused, aga
isegi seal on veel tuhandeid inimesi. Kõik need inimesed pole lennuväediviisi rivistuses ilmaasjata.
Nemad peavadki kütust tankima, akusid laadima, maskeerima, parandama... Aga hävituslendurile tuleb
pärast tohutut füüsilist ja psühholoogilist pingutust nõudnud õhulahingut anda süüa, juua ja ta magama
panna. Tassima ämbritega (kui bensiiniauto on tõesti kaotatud) lennukisse300 kg bensiini peavad teised,
needsamad poolteisttuhat diviisi koosseisus olevat reameest. Ja see pole loomulikult kapriisi või auastme
küsimus, vaid elementaarse terve mõistuse nõudmine. Seega viib lennukoosseisu nn „ümberbaseerumine“ –
lahus tehnilisest koosseisust ja teistest lennuväepolgu teenistustest – möödapääsmatult lahinguvõime
kaotuseni.
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Esimesele „ümberbaseerumise“ faasile järgnes kiiresti (122.HLP puhul vähem kui päevaga) teine –
lendurid „istusid autodesse ja kõik sõitsid ära“, jättes lennuväljale hüljatutena üle 50 % lahingukorras
lennukitest. Sellisele tegevusele – ja veel lahingutegevuse ajal- on olemas täiesti konkreetsed nimetused.
Kuid autoril pole õigust asendada sõjatribunali. Esiteks. Aga teiseks, „deserteerumine“ – see on siis kui
jalga lastakse ilma käsuta. Kui käsk oli, siis muutub deserteerumine „ümberbaseerumiseks“. Kas oli selline
käsk? Veel üks „1941.a suve mõistatus“. Vastust autor ei tea. Kuid kui selline käsk eksisteeris, siis ei saa
seda nimetada muudmoodi kui „kuritegelik“. Kusjuures ei ole sellel hinnangul – palun teid lugeda seda
kohta väga tähelepanelikult – midagi ühist lõppematute vaidlustega „ründavast“ ja „kaitsvast“ armeest,
nõukogude ennesõjaaegsetest plaanidest, esimestest sõjaaja direktiividest ja Stalini ning Žukovi
„eksimustest“.
Isegi kui üldine taganemine (mitte paaniline põgenemine, vaid plaanipärane, organiseeritud taganemine)
oleks olnud neis tingimustes ainuõige lahendus, siis selle realiseerimise puhul oleks hävituslennuvägi
pidanud lahkuma viimasena, mitte esimesena! XX sajandi armeedes täidab lennuvägi (s.o peaks täitma)
taganemise puhul arjergardi (järelväe) ülesandeid. Ja Dolgušini jutustuses leiame absoluutselt täpse seletuse
sellele lihtsale reeglile: „Kuni me võitlesime – olid Grodno sillad terved ja väed ületasid jõge neid mööda“.
Need „sillad“ (s.o teed, ülekäigukohad, laod, komandopunktid, sidesõlmed jne) tuli õhust katta igasuguse
tegevuse puhul – olgu see rünnak või taganemine. See on alati nii, kuid 1941. aasta juunis sai just
karistamatult taevas peremehetsev saksa lennuvägi kõige tähtsamaks Punaarmeed demoraliseerivaks
faktoriks (sellele on tuhanded tunnistused: „peamised kaotused ja mis kõige olulisem – paanika –
tekitatakse vaenlase lennuväe poolt, mis, kasutades ära nõukogude lennuväe puudumist meie rindelõigus,
ründab kogu aeg madallennult, pidevalt, karistamatult...“).
Muideks, vaevalt on tarvis nii pikalt selgitada üldisi kirjatõdesid. Palju kasulikum (et saada selgust
1941.a. juuni sündmustes) oleks püüda leida nende käskude jälgi, mille järgi hakkas hävituslennuväe
„ümberbaseerumine“ lahingutegevuse tsoonist. Seni on peamiseks niisuguseks „jäljeks“ autori arvates
selliste „ümberbaseerumiste“ massilisus.
9.SLD
Avame veelkord V.I.Olimpievi mälestused:
„...päeva esimese poole olin ma telefonivalves 9.SLD komandöri Nõukogude Liidu Kangelase Tšernõhhi
KP-s. Telefoniühendus lennuväepolkudega, mis asusid Belostoki oblasti erinevates asustatud kohtades ja
piiriäärsetel välilennuväljadel, oli katkenud. See ühendus seati läbimõtlematult sisse läbi linna postkontori, milles aga koidikul veel enne esimesi pommitamisi käis plahvatus, mis hävitas kommutaatori.
Mõnede polkudega seati sisse raadioühendus. Kindrali morni nägu vaadates võis arvata, et uudised olid
halvad...
...22. juuni päeva lõpupoole sain ma telefoni teel käsu visata kõik nurka ja tulla tagasi diviisi staapi...
Kõik lennuväeosad said korralduse viivitamatult lahkuda linnast ja liikuda itta... 22. juunil hilja õhtul
lahkus pikk autokolonn Belostokist ja juba esmaspäeva varahommikul oldi linnast kaugel... Autodes
asusid ainult siniste lõkmetega sõjaväelased – ilma lennukiteta jäänud lendurid, lennukitehnikud,
sidemehed, intendandid...
...24. juunil jätkasime me teekonda itta. Sellel teisipäeval lõpetas 9.SLD faktiliselt oma olemasolu.
Pealtnägijad rääkisid, et pärast pühapäevast lahingut kästi allesjäänud lennukitega lennata Volkovõski
lennuväljale (130 km piirist, tõenäoliselt käib jutt Kvatera lennuväljast. – M.S).
Kuna neil polnud katet õhust (sajad uued hävitajad vajasid „õhukatet“? – M.S), hävitati nad kõik
hommikul saksa pikeerijate poolt... 25. juuni hommikul nägime me madalikul kuulsat Orša linna... Oršast
suundusid meie masinad Brjanski, kuid juba juuli keskkohaks baseerusime ümber Novoje Seloosse, mis
asus 7 km põhja pool Vjazmat“.
Seitse kilomeetrit Vjazmast põhja pool. Kui Luftwaffe eskaadrid oleksid sellise tempo ja territoriaalse
ulatusega „löögi alt väljunud“, siis oleksid nad sattunud täpselt Berliini ja Pariisi vahele...
129.HLP (9.SLD)
Polgu komissari Rulini memuaarides näeb 9.SLD „ümberbaseerumine“ välja nagu kangelaslik saaga:
„...On vastu võetud otsus: viia polk löögi alt välja. Hakkame ülelendama teisele lennuväljale. On vaja
eraldada komando kõige mahajääva hävitamiseks: lahingukomplektide kaupa pomme, mürske, padruneid
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ja kütust (kuidas siis polk ilma selle kõigeta sõdima hakkab „teisel lennuväljal“? – M.S). 129.HLP
komandör Berkal võttis vastu antud olukorras ainuõige otsuse, kuid oh kui raske on tunnistada, et see on
tõesti ainuõige... Kõik tahtsid kiiremas korras uuesti istuda lahingumasina juhise taha ja lüüa, lüüa
fašiste...
...“Tšaikad“ ja „migid“ lendasid uuele lennuväljale kahes grupis. See asus Dobženevkas, kõigest mõned
kilomeetrid eemal polgu baaslennuväljast – Zabluduvist. Seal, talvekorterites, asusid isikkoosseisu
perekonnad... Diviisi staabist tuli sidemees. Ta andis polgukomandöri kätte korralduse: veel enne pimedust
lennata kõikide lennukitega Kvatera lennuväljale (see oli juba ida pool Belostokki). Õhku said tõusta 28
masinat, veel viis tükki nõudsid remonti (aga kus on ülejäänud? – polgus oli 61 MiG-3 ja 57 I-153). Aga
Dobženevka lennuväljale poole rühkisid juba saksa tankid ja motoriseeritud jalavägi (ei tanke ega
motoriseeritud jalaväge sakslastel neis kohtades polnud, saksa (tavaline) jalavägi vallutas Belostoki alles
25. juunil). Lennuvälja kõrval käis öine kohtumislahing (kes kellega sõdis seal 22. juuni õhtul?) Tuleleegid
lähenesid lennuväljale, haarasid ta rõngasse (muidugi, kuidas saab jutustus 1941.a suvest läbi ilma
„ümberpiiramiseta“...). Kell kaks öösel kandsid tehnikud ette: „Kõik masinad on lahingukorras“ (selge,
seega oli polgus sel hetkel 33 korras lennukit – vähe oli neid Luftwaffe lennugruppe, milles oleks olnud nii
palju lennukeid...).
...Kvatera lennuväljale olid kokku lennanud kõik päeva jooksul terveks jäänud lennukid Belostoki ja
Grodno suunalt, peamiselt piiriäärsetelt lennuväljadelt. Viis „miggi“ suunati Baranovitši lennuväljale, mis
samuti oli lennukeid täis tuubitud, peamiselt I-16 ja I-15bis...
...Oli vaja ilmutada kannatlikkust ja distsipliini, minna tagalasse ja hoida inimesi (Täiesti õige! Just
selline ülesanne oli neil päevil kõigil lastekodude direktoritel! – M.S). Polgukomandör andis käsu:
allesjäänud isikkoosseisul koguneda Balbassovo lennuväljal (lennuväli Orša lähedal, 550 km ida pool
piirist), mis on ringkonna piiriäärsete lennuväepolkude lendav- ja tehnilise koosseisu kogunemispunktiks.
Et mitte aega kaotada, otsustati liikuma hakata päeval... Sõideti ettevaatlikult, säilitades autode vahel
intervalle.
...Vaenlase lennukid lendasid kord üksikult, kord paaris teede kohal, seejärel, minnes üle madallennule,
otsisid ahnelt sihtmärke (oi-oi kui halvad vaenlased – selle asemel, et ise kuhugi „ümberbaseeruda“,
„otsivad ahnelt sihtmärke“ rünnakuks. – M.S). Teisel päeval jõudsime Balbassovosse. Lootsime, et saame
siit uued lennukid, kuid kogu reserv oli juba antud teistele polkudele. Meid suunati Orjoli“.
Sellega lõpetab Rulin talle partei poolt usaldatud polgu „ümberbaseerumisest“ jutustamise. Tähtsaks
täienduseks sellele jutustusele on see fragment monograafiast:
„...Vaatamata peaaegu kogu materjalosa kaotamisele mitte õhulahingutes, vaid maapinnal, olid ka
isikkoosseisu kaotused suured. 22. juuni hommikul lennu-tehnilisest koosseisust rivis olnud 248-st
inimesest saabusid nädala aja pärast Oršasse uusi lennukeid saama ainult 179 punaarmeelast ja
komandöri (imelik fraas – „punaarmeelased“ ei kuulu „lennu-tehnilisse koosseisu“). Nagu selgus
dokumentidest, hukkus sõja esimesel päeval õhulahingus Tarnovo lennuvälja kohal nooremleitnant
N.F.Jertšenko. Dobženevskist ei jõudnud startida ja põles oma „migis“ ära nooremleitnant A.A.Radugin.
Mõned lendurid said haavata lennukipommide kildudest, kuid enamuse perekonnanimede taga nimekirjas
oli märge „ümberbaseerumisel maha jäänud“. Tuleb tunnistada, et kaugeltki mitte kõik ei tahtnud „uuesti
istuda lahingumasina juhise taha ja lüüa, lüüa fašiste“. Toome ära ka viite arhiivi (TsAMO,f.5.KHLP,
op.143448)
43.HLD komandöri G.N.Zahharovi memuaaridest leiame veel ühe olulise punkti:
„...maandunud Baranovitšis (asi juhtus 22. juuni varahommikul), nägid 162.polgu lendurid mitut
pommitajat Pe-2 ja Su-2, mõnda hävitajat MiG-1, MiG-3 ja ka JAK-1. Need olid üksikud ekipaažid
erinevatest polkudest ja diviisidest, kellel õnnestus sõja esimestel minutitel pommisaju all lendu tõusta...“
Lihtsamalt öeldes alustasid mõned 9.SLD (sest ainult selle koosseisus olid „migid“) lendurid
„ümberbaseerumist“ „sõja esimestel minutitel“ omal initsiatiivil, ootamata mingeid käske. Õhtuks oli neid
„ümberbaseerunud kotkaid“ juba tunduvalt rohkem. Zahharov kirjutab, et ta avastas Minski lennuväljal
„erinevat tüüpi lennukeid, absoluutselt maskeerimata, kõik kohad olid tehnikat täis tuubitud“. Vaat
nendest lennuväljadest (Kvatera, Baranovitši, Minsk) sõitiski mööda „pikk kolonn autosid, mis olid täis
ilma lennukiteta jäänud lendureid“.
Minsk – see on „kõigest“ 350 km rindejoonest. Leidus ka „ümberbaseerumise“ eesrindlasi, kes suutsid
lennata sõja esimestel tundidel isegi Smolenskisse!
„...Äreval 22. juuni sõjahommikul hakkasid meie lennuväekorpuse lennuväljale maanduma üksikud
Läänerinde hävituslennuväepolkude lennukid.
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Pärast pingelisi õhulahinguid ei saanud paljud neist enam maanduda oma vigastatud lennuväljale, aga
mõned olid kohe ümbersuunatud varulennuväljadele, muuhulgas ka meie omale...“ Need read on
lennuväemarssal Skripko mälestustest. Tema 3.kauglennuväekorpus (sellest me oleme varem korduvalt
rääkinud) baseerus enne sõda Smolenski rajoonis (600-700 km piirist). Mitte iga selle aja hävitaja poleks
suutnud Belostokist või Brestist sinna lennata. Kuid sooritada selline ülelend pärast „pingelist õhulahingut“
tühjade paakidega – see on juba täielik fantaasia. Ning veel veidramalt kõlab, et sõja esimese päeva
hommikul oleks keegi hävitajad sügavasse tagalasse „ümbersuunanud“. Kas tõesti raisati nii palju jõudu,
raha, talenti, nii palju kirgi ja intriige sellise hävituslennuväe loomiseks, mis pärast esimesi pauke hakkab
end peatumatult „löögi alt välja viima“?
10.SLD
Kindralpolkovnik L.M.Sandalov kirjutab oma monograafias „4.armee lahingutegevus“:
„10.SLD komandör koos staabiga ning lennuväepolkude jäänustega (siin ja edasi autori rõhuasetus)
baseerus 22. juunil Pinski, aga 24. juunil – Gomeli rajooni“.
Gomel – see on 500 km Brestist itta. Sakslased jõudsid sinna alles 17-19. augustil, kaks kuud pärast sõja
algust. Seega viis Gomelisse „ümberbaseerumine“ 10.SLD jäänused väga kindlalt „löögi alt välja“ ning
sama garanteeritult jättis 4.armee „jäänused“ ilma igasugusest õhutoetusest. Muide, see ei juhtunud mitte
24. juunil, vaid veelgi varem. Sandalov kirjutab samasuguse stoilise rahuga:
„...22. juunil päeva teisel poolel 10.SLD komandör...liikus koos oma staabiga Pinskisse. Edaspidi polnud
armeestaabil mingit sidet lennuväediviisi staabiga. Selle diviisi jäänused ei tegutsenud enam koos armee
vägedega. Kobrini õhutõrje brigaadirajooni juhataja baseerus koos talle alluvate vägedega ümber
Pinskisse, aga edasi kaugemasse tagalasse“. Vaat nii – õhutõrje tõmbub samuti „löögi alt välja“ –
kusjuures samal ajal kui saksa lennuvägi n.ö marutab lahinguväljal. Kes siis sel juhul seda „lööki“ vastu
võtma peab? Kolhoosnikud Mosini vintpüssiga? Ja veel imelikum on see, et Sandalovi väitel olid kõik need
„ümberbaseerumised“ Läänerinde juhatuse poolt sanktsioneeritud...
Sandalovi sõnadest selgub justkui, et 23. juunil asus 10.SLD staap veel Pinskis (160 km Brestist), s.o veel
sõjategevuse tsoonis. Aga need, kes ei „paiknenud ümber“, vaid sõdisid, ei avastanud 23. juunil Pinskist
mingeid jälgi 10.SLD staabist ega ka selle komandörist. „10.SLD staap on evakueerunud ei tea kuhu. Istun
Pinskis, juhin hävitajate koondgruppi. Eile, 22. juunil, pidasime 8 õhulahingut, tulistasime alla 7
pommitajat, 3 Me-109 ja ühe luuraja. Ma ise osalesin lahingus Pinski juures, tulistasin alla 2, ise viga ei
saanud. Täna, 23. juunil, sooritas grupp 3 väljalendu. Ootan korraldusi edasiseks tegutsemiseks“ – sellise
ettekande saatis rinde ÕJ sstaapi kapten M.F.Savtšenko, kes asendas 123.HLP komandöri kohal major
B.N.Surinit, kes hukkus 22. juunil õhulahingus.
Sandalov toob ära (tõsi, oma teises raamatus) oma üsna veidra jutuajamise, mis toimus Kobrinis 22.
juunil kella 14 paiku 10.SLD komandöri polkovnik Beloviga:
„ – Diviisi baseerumisega Pinskisse katkeb teiega igasugune side, - märkisin mina. – Aga miks te ei
baseeru ümber Baranovitši või Slutski rajooni?
- Baranovitšis on lennuväli purustatud, aga Slutskis polnud ka varem ettevalmistatud lennuvälja, vaidles Belov vastu. – Nii et peale Pinski pole meil minna kuhugi...“
Tegelikult oli Baranovitši lennuväli täiesti lahingukõlbulik (sellest veidi hiljem), kuid sel momendil võis
kummalgi polkovnikul ka mitte olla tõelevastavat informatsiooni Baranovitši olukorrast. Imelik on teine asi
– kuidas võis Sandalov mitte teada, et Baranovitši on poolteist, aga Slutsk tervelt kaks korda kaugemal
Kobrinist kui Pinsk! Ja kui juba Pinskiga pole võimalik sidet pidada, siis Baranovitši ja Slutskiga seda
enam. Kui terves selles dialoogis oligi mingi mõte, siis ainult juhul, kui 22. juunil arutati 10.SLD
ümberbaseerumist mitte Pinskisse, vaid kohe Gomelisse. Muideks, see on ainult oletus...
Nüüd mõned sõnad ka mitmekordselt mainitud Baranovitši lennuvälja kohta (asus 200 km kaugusel
Brestist ja Belostokist). Kell 6 22. juuni hommikul käskis Läänerinde ÕJ juhataja Kopets 43.HLD
komandöril Zahharovil katta ühe hävitajate polguga Baranovitši linna ja suurt raudteesõlme. Selle käsu
täitmiseks käskis G.Zahharov, kelle diviisi staap asus Balbassovos, ühel oma polkudest (162.HLP, 54 I-16
hävitajat) ümberbaseeruda (antud juhul heas mõttes – ettepoole) Baranovitši lennuväljale.
„...Kella üheksa paiku hommikul maandus polk Baranovitšis. – kirjutab oma memuaarides kindral
Zahharov. – Hitlerlaste esimeste pommirünnakutega ei saanud Baranovitši lennuväli peaaegu üldse
kannatada...“
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Umbusklik lugeja väidab muidugi vastu: „Noh, see on peale esimesi lööke...Tähendab see lennuväli
purustati hiljem, just siis kui sinna „baseerusid ümber“ 129.HLP „jäänused“...“
Ei, see on ekslik oletus. Jätkame kindral Zahharovi raamatu lugemist:
„...Ööl vastu 23. juunit tegid sakslased katse lennuvälja pommitada, kuid see katse kukkus läbi ja nad
pommitasid ebaõnnestunult... 23. juuni hommikust saadik oli polk kaks ööpäeva vahetpidamatutes
võitlustes ning selle aja sees avasid oma isikliku arve lendurid Pjatin, Ovtšarov, Berežnoi ja teised...
Esimese kolme päevaga ei kaotanud polk lahingus mitte ühtegi lendurit...“
24. juunil tulistas Zahharovi diviisi kuuluv 163.HLP Minski juures alla 21 vaenlase lennukit. Kõige muu
samal ajal Läänerindel juhtuva taustal tundub see järjekordse liialdava „jahimehejutuna“. Kuid P.Larintsev
avastas Luftwaffe kaotuste žurnaalis andmed 9 Minski-Volkovõski juures allatulistatud Ju-87 kohta.
Ja need on ainult need „junkersid“, mille allakukkumiskoht on täpselt teada...
Vaat selline „imelik sõda“ meil käiski. Ühed baseeruvad ümber läänest itta, teised idast läände. Ühed –
rindelt Balbassovosse, teised - Balbassovost rindele. Ühtede jaoks on lennuväli nii korras, et seal saab kolm
ööpäeva sõdida ja sõdida veel „lootusetult vananenud“ I-16-tega, kaotamata seejuures ühtegi lendurit.
Teised kannavad ette, et nad ei saa samalt lennuväljalt isegi õhku tõusta ning on seetõttu „sunnitud“
uusimad MiG-3-d sinna maha jätma. Vähe sellest – üheksa MiG-3-e, mis lendasid Baranovitši ühest teisest
9.SLD väeosast, sõdisid 162.HLP ridades edukalt kuni 7.juulini.
Ning ka purustatud diviisides ja polkudes ei tegelenud kõik „ümberbaseerumisega“. Sellepärast ei
lõppenudki sõda Vladivostokis, vaid Berliinis. Vaat nii ilmubki kindral Zahharovi raamatus välja „jäljetult
kadunud“ 41.HLP.
„Mogiljovi all tulid 43.lennuväediviis koosseisu 41. ja 170. HLP-d 41.-st juhatas major Jeršov... Nädala
ajaga tulistasid major Jeršovi hävitajad alla üle 20 vaenlase lennuki! Lendurid võitlesid vapralt – nagu
oleks iga õhuvõitlus olnud viimane...“
Ülaltoodud näited ei haara tervikuna kogu pilti Läänerinde ÕJ esimese ešeloni kolme diviisi
purustamisest. Kuid autor ei pea sellest hoolimata vajalikuks rohkemate üksikasjade toomist. Ilma
nendetagi on meil olemas arusaamine „“22. juuni varahommikul ootamatu löögiga lennuväljade pihta
hävitatud“ nõukogude lennuväe suurte kaotuste peamistest põhjustest. „Sõja teiseks päevaks osutusd need
kolm diviisi võitlusvõimetuks ja need viidi ümberformeerimisele“ – nii kirjutab oma monograafias
Koževnikov. Ja see on täiesti tõsi, mida kinnitavad ka kõik muud tunnistused. Ainult põhjus ja tagajärg
tuleb ringi vahetada.
Isegi kui lähtuda „üldtunnustatud“ 9., 10. ja 11. SLD kaotuste arvust, oleks 23. juunil nende kooseisus
ikkagi pidanud olema vastavalt 62, 72 ja 51 lennukit. Mis ajast loetakse diviis, mille koosseisus on veel 72
lennukit, „võitlusvõimetuks“?
Kasutame jälle universaalset reeglit „Kõik selgub võrdluses“. 11.SLD naabruses Looderinde vööndis
tegutses saksa pommitajate eskaader (analoog meie lennuväediviisiga) KG-77. 24. juuni hommikuks oli
kolme tema grupi (polgu) kooseisus kokku 67 korras „Junkersit“. Ning see eskaader polnud erandiks.
Need „Heinkelid“, millega võitlesid 123.HLP lendurid Bresti ja Kobrini kohal, olid eskaadrist KG-53. 24.
juuni hommikuks oli selle eskaadri kolmes grupis vastavalt 18, 10 ja 22 korras pommitajat, kokku seega
50 lennukit. Eskaadri KG-76 kolmes grupis oli kokku ainult 69 korras „Junkersit“, KG-27 koosseisus 73
korras „Heinkelit“...
Kakskümmend lennukit grupis – see on isegi palju. 30. augustil 1941.a. oli Ukrainas 4.Õhulaevastiku
kooseisus tegutsenud hävitajate grupis III/JG-3 ainult üks korras „Messer“! Mida siis tegid sakslased selle
grupiga? Viisid ta ümberformeerimisele? Ei. 2. septembriks remonditi ära 10 vigastatud lennukit ja sellises
koosseisus (11 lennukit) kattis grupp III/JG-3 ühe parima Luftwaffe ässa Oesau juhtimisel Hitleri ja
Mussolini lendu Umani.
Kas saab siis lugeda normaalseks ja arusaadavaks seda fakti, et Läänerinde ÕJ esimesse ešeloni kuulunud
kolm diviisi, milledest igaühe koosseisus oli üle poolesaja korras lennuki, lihtsalt kadusid sõja teisel
päeval? Iga võrdlus lonkab. Me tegime andestamatu metodoloogilise vea, kui hakkasime nõukogude
lennuväediviise Luftwaffe omadega võrdlema rivisse jäänud lennukite arvu põhjal! Lennuväeosade
arvukus on ennekõike ja peamiselt rivisolevate ekipaažide arv. Seepärast kui me räägime näiteks 9.SLD-st,
siis me ei tohiks silmas pidada mitte neid 23. juuniks terveks jäänud 62 lennukit, vaid sõja algul selle diviisi
koosseisus olnud 206 hävituslendurit ja 45 pommituslennuki ekipaaži (igas 4-5 lendurit). Kuna sõja
esimesel päeval kaotati selle diviisi lendavkoosseisut ainult mõned inimesed, siis võis (ja pidigi) seda
diviisi pidada täiesti võitlusvõimeliseks.
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Vihaseks saanud lugeja arvatavasti juba pahandab: „Aga millega nad oleksid pidanud lendama ja sõdima,
need mitusada lendurit? Lennuväljad on purustatud, suur osa lennukitest vigastatud – kas oma turjal neid
lennukeid tassima?“
See arvamus on õige! Just nii olekski pidanud äärmiselt väärtusliku sõjatehnikaga ümber käima. Tassima
endaga kaasa. Lugege Pokrõškini meenutusi, ta kirjeldab seal väga täpselt, kuidas ta üksipäini päästis oma
MiG-3 lennukit pärast hädamaandumist, kuidas vedas seda veoauto järel kümneid kilomeetreid taganemisteedel. 9.SLD-s (nagu ka igas teises lennuväediviisis) oli peale lendurite veel tuhandeid inimesi, oli sadu
autosid – meenutage „pikka kolonni“, mis 22. juuni õhtul lahkus Belostokist. Oli kellel „tassida“, oli
millega vedada. MiG-3 tiivad kinnituvad kere külge neljas punktis, kõik see võetakse lahti, relvastus
võetakse maha (meenutage 122.HLP kibedat kogemust), mootor AM-35A kaalus koos agregaatidega mitte
üle 800 kg, aga „polutorkat“ hüütigi nii sellepärast, et tema vineerkasti sai laadida poolteist tonni kaupa...
Kuid meie teemasse kogu see tehnilise teenindamise teooria otseselt ei puutu. Mitte selleks ei töötanud
nõukogude sõjatehased kolmes vahetuses, et „stalinlikud kotkad“ peaksid nagu mingid soomlased kolmest
rikkis lennukist kokku korjama ühe terve hävitaja...
„22. juuni 1941.a hommikul saadeti kindral P.F.Žigarevi allkirjaga korraldus Lääne ESRK õJ juhatajal
vastu võtta Orša lennuväljalt 99 lennukit MiG-3 oma lennuväeosade täiendamiseks.“
22. juuni hommikul sõda veel ei lõppenud ja ka tehaseid polnud keegi „jõuluvaheajaks“ sulgenud...
9. juuliks olid Läänerinde õhujõud saanud täienduseks 452 uut lennukit.
Oli millega lennata ja võidelda...
Praktiliselt samamoodi ja samasuguste tagajärgedega toimus ka Looderinde väeosade „ümberbaseerumine“.
31.HLP (8.SLD)
Peatükis 24 tõime me ära kahe selle polgu lenduri mälestused. Nende tunnistused polgu lahingutegevuse
kohta enne „ümberbaseerumist“ on väga erinevad, kuid seda, mis algas 22. juuni õhtul, kirjeldavad
N.I.Petrov ja B.V.Veselovski peaaegu samade sõnadega:
„...Õhtuks saabus käsk istuda autodesse. Lennukid, millega ei saa lendu tõusta, tuli hävitada. Kui liikuma
hakkasime, saime teada, et suund on Riiga. Sinna lendasid ka lendurid terveksjäänud masinatel, peamiselt
polgu ja eskadrillide juhatused. Kui hakkasime Riiga jõudma, tuli äkki kuuldus, et Riias on juba sakslased.
Kõik Riia poolt vastutulijad kinnitasid seda. Meie jäime uskuma, keerasime ringi ja sõitsime Sebeži suunas,
mis asus vanal riigipiiril (miks just sinna – ei mäleta)... Jõudes Sebeži, läksime komandatuuri, kus
komandant seletas meile, et ta oli just rääkinud telefoni teel Riiaga ja seal on kõik normaalne, pole seal
mingeid sakslasi, asuge kohe teele...
...Saabusime Riiga. Polgu juhatus komandeeris meid, kümme inimest lennukoosseisust, Idritsa
lennuväljale, kuhu juba suundus polgu tehniline koosseis. Seal tuli meil kokku panna MiG-3 lennukid, mis
saabusid Idritsasse kastides. Meie tehnikud panid lennukid kokku, me lendasime nendega prooviks, siis
saabus polgu komandör Putivko kuue lenduriga, et viia need lennukid Pihkva lennuväljale...Me
baseerusime ümber Velikije Luki lennuväljale, kuid juuli kahekümnendal kuupäeval andsime oma lennukid
üle Stefanovski grupile ja sõitsime Moskvasse formeerimisele...“ (Petrov)
„...Meie eskadrilli asukohta ilmus teadmata kust polgukomandör Putivko. Tema käsk oli lihtne:
„Isikkooseisul individuaalkorras, kes kuidas saab, minna Riiga, ringkonnastaapi“. Koos õppekaaslasega
lennukoolist leitnant Põlajeviga suundusime Kaunas-Šiauliai-Riia maanteele... Tee peal liikusid
sõjaväeautod, tankid, suurtükivägi. Nad ruttasid sisse võtma kaitset meie tagalasse sattunud läbimurdnud
saksa vägede vastu. Rindejoont ei eksisteerinud. Ühed väeosad liikusid läände, teised taganesid itta.
Taevast kostis sageli surmatoovat koormat kandva saksa lennuväe mürinat. Õhus polnud nähe meie
lennukeid...
...Varsti jõudis meile järele „emka“ ja peatus. Uks avanes ja meid hõikas meie diviiskomandör polkovnik
Guštšin. Ta küsitles meid polgu olukorra kohta. Meie küsimusele diviisi ülejäänud nelja polgu kohta
vastas:
- Mitte midagi ma ei tea, Veselovski. Mul pole kellegagi sidet (aga kuidas seda saakski olla, kui
diviisikomandör kihutab „emkaga“ Riia poole?). Teid me endaga kaasa võtta ei saa, näed ju, et masin on
ääreni täis.
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...Tagant tulevad autod kihutasid mööda. Peatada õnnestus ühte neist alles püstolitega ähvardades.
Kõigele lisaks oli meil juba ammu nälg. Kogu teel oldud aja jooksul õnnestus meil süüa ainult paar
saiakest. Lõpuks paistis Riia. SRK ÕJ staapi jõudsime me 26-27. juunil. Seal saime teada, et 22. juunil
meilt siia lennanud seitset „migi“ pidasid Riia õhutõrjujad vaenlasteks, tulistasid neid ja lasksid mitu
tükki alla või vigastasid. Allatulistatute seas oli ka mu majanaaber Kostja Privalov. Polgukomandör
Putivko sai käsu minna allesjäänud lenduritega Pihkva lennuväljale. Komandör ja kolm lendurit lendasid
sinna terveksjäänud „migidel“...“(Veselovski)
Muide, sidest. Seda, et mingisugust sidet Punaarmees polnud, „teavad kõik“. Viimseni. Vaielda on
mõttetu. Kõik „teavad“ ka seda, miks seda polnud – „ajalugu jättis meile vähe aega“, seepärast polnud
raadiot veel leiutatud, aga kõik juhtmed (Balti merest Musta mereni) lõikasid viimseni läbi saksa
diversandid (keda oli kogu tohutu rinde peale ainult 800 inimest eripolgust „Brandenburg“, 200 sõdurit iga
tankigrupi juures).
Ärme hakkame pikalt vaidlema, toome ära vaid mõned katked Looderinde sidevalitsuse ülema
ettekandest 26. juuni 1941.a:
„...Raadioside töötas sõja esimesest päevast peaaegu ilma häireteta, kuid staabid kasutasid seda sidet
sõja alguses vastumeelselt ja oskamatult. Juhtmeside katkemine kvalifitseeriti kõigi poolt kohe ühenduse
kaotamiseks...“
Jääb üle vaid nuputada – kuidas pidada juhtmete abil sidet diviisikomandöriga, kui see kihutab sõiduautos
Riia poole, hüljates oma diviisi ja selle staabi...
Looderinde juhatuse terveksjäänud dokumendid tunnistavad, et too mitte ainult ei juhatanud seda
protsessi, vaid isegi ei kujutanud endale ette stiihiliselt alanud „ümberbaseerumise“ mastaape. Nagu lugeja
mäletab, hindas esimene Looderinde kokkuvõte 22. juunist kell 22.00 õhujõudude kaotusi kui 56 hävitatud
ja 32 vigastatud lennukit. Järgmise päeva operatiivkokkuvõte Nr.03 23. juunist kell 22.00 hindas rinde
lennuväe selle päeva kaotusi:
„...Kaotused: hävitatud lennukeid – 14, neist 8 Miitavis, vigastatud lennukeid – 15...“
Näis et kaotused olid minimaalsed. Kuid veel mõne päeva pärast konstateerib rinde juhatus, et tal pole
enam lennuväge:
„...Rinde õhujõud kandsid suuri kaotusi lennuväljade vähese arvu tõttu (!). Praegu pole õhujõud
suutelised maavägesid katma ja toetama ning ei suuda vaenlast rünnata. Ekipaaže on säilinud 75 %.
Materjalosa kaotused 80 %“.
Pole arusaadav, millal see ettekanne on saadetud – algul on näidatud saatmise aeg (20h 35min 26. juuni
1941.a), aga teksti lõpus seisab: „Palun 26.6.41.a. anda minu käsutusse kolm pommitus- ja kolm
hävituslennuväe diviisi...“
26. juunil arreteeriti Looderinde ÕJ juhataja A.P.Ionov. Maha lasti ta kui „sõjaväelaste nõukogudevastasest vandenõust osavõtja, kelle värbas Smuškevitš 1939. aastal“.
Kuid ehk ei jäänud kaebused „lennuväljade vähese arvu üle“ päris tähelepanuta – Beria kirjas Stalinile on
öeldud, et Ionov „tegeles kahjurlusega lennuväljade ehitamisel“...
Veel üks tolle ametkonna laialt tuntud dokument – NSVL Kaitse RK 3.osakonna ülema F.J.Tutuškini
ettekanne 8. juulist 1941.a. Seal kirjutatakse muu seas:
„...Teistele lennuväljadele ümberbaseerumine toimus organiseerimatult, iga diviisikomandör tegutses
iseseisvalt ilma rinde ÕJ juhenditeta, mistõttu kuhjus mõnele lennuväljale üle 150 lennuki...
...Lennuväljade maskeerimisele ei omistata senini suurt tähtsust. Kaitse RK käske selle kohta ei täideta...
...Ilma materjalosata jäänud ekipaažid looderdasid seni ja saadetakse alles nüüd uue materjalosa järele,
mis saabub väga aeglaselt...“
Nüüd me saame anda vastuse küsimusele, mille me esitasime varem, 22. peatüki alguses – millega saab
seletada nii suurt vahet lennuväljadel kaotatud lennukite arvus erinevates Punaarmee ÕJ väeosades. Vastus
on väga lihtne. Kuna peamiseks lennukite kaotamise põhjuseks oli hävituslik „ümberbaseerumise“,
siis sõltus ka lennuväljadel kaotatud (hüljatud) lennukite arv otseselt Wehrmachti pealetungitempost
nõukogude – saksa rinde erinevates lõikudes.
1941.a. juunis oli vaenlase pealetungitempo Moldaavias null (saksa ja rumeenia maavägede pealetung
algas seal alles 2. juulil), seega polnud seal ka mingit Lõunarinde ÕJ „ümberbaseerumist“ – ja tulemusena
olid lennuväe kaotused minimaalsed. Rünnates 22. juunil 1941.a 6 nõukogude lennuvälja, hävitasid
Luftwaffe 4.lennuväekorpuse lendurid õhus ja maa peal 23-40 (erinevad andmed) nõukogude lennukit,
kaotades ise nõukogude lendurite andmetel üle 40 lennuki.
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Lõunarinde ÕJ hävituslennuväepolgud kaotasid sõja esimesel päeval igaüks 2-3 lennukit, aga 69.HLP
mitte ühtegi. See polk ei „baseerunud „edaspidi kuhugi „ümber“ ning sõdis väljapaistva lenduri
L.L.Šestakovitši juhtimisel 115 ööpäeva Kišinjovi ja Odessa kohal. Sõdis nendesamade „lootusetult
vananenud“ I-16-ga, millega nad sõda ka alustasid. Sellel perioodil tulistasid polgu lendurid õhulahingutes
alla 94 saksa ja rumeenia lennukit. 22. septembril sooritatud rünnakus kahe lennuvälja vastu okupeeritud
Moldaavias hävitasid nad maa peal 21 vaenlase lennukit.
Kontrast Läänerinde ÕJ hävinguga oli niivõrd suur, et nõukogude „ajaloolastele“ tehti ülesandeks sellele
kuidagi reageerida. Noh, kui partei käseb, siis on vaja...
Tagantjärgi töötati välja selline „legend“: Odessa SRK juhtkond poleks justkui kartnud ignoreerida
müütilist „Stalini käsku“, viis sõjaväeringkonna õhujõud lahinguvalmidusse, hajutas ja maskeeris need.
Vaat sellepärast olidki esimeste lennuväljade pihta suunatud rünnakutega tekitatud kahju nii minimaalne.
Kahjuks on see „versioon“ ühelt poolt valelik, teiselt poolt ekslik. Valelik on ta sellepärast, et „Stalin“ (s.o
NSVL sõjalis-poliitiline juhtkond) saatis viimastel sõjaeelsetel päevadel direktiive lahinguvalmiduse
tõstmisest, maskeerimisest ja hajutamisest eranditult KÕIKIDESSE sõjaväeringkondadesse. Ning kõik ÕJ
juhatajad – sealhulgas ka Lääne- ja Edelarinde ÕJ juhatajad – mitte ainult ei saanud kätte neid käske, vaid
ka raporteerisid nende täitmisest.
Aga ettekujutus, et Odessa SRK-s täideti käske lihtsalt paremini kui mujal, on lihtsalt ekslik.
„...Vaatamata küllaldasele ajavahemikule häire andmise ja vaenlase rünnaku vahel, ei suutnud väeosad
siiski võtta lööki vastu minimaalsete kaotustega...tänu kuritegelikule hooletusele ja halvale
organiseeritusele... Materjaosa hajutamine oli mitterahuldav kõikides polkudes... Maskeeringut peaaegu ei
olnud, eriti 55.HLP-s...“
Need read on käskkirjast, milles 20.SLD komandör kindralmajor Ossipenko tegi kokkuvõtteid sõja
esimesest päevast. 20.SLD oli kõige suurem (325 lennukit 1. juuni 1941.a seisuga) ja kõige paremini
relvastatud (122 uusimat MiG-3 hävitajat kahes hävituslennuväepolgus) lennuväediviis Odessa SRK-s. Aga
55.HLP, milles diviisikomandöri hinnangul polnud mingit maskeringut, oli üks parimatest polkudest, seda
märgitakse pea kõigis sõja algust puudutavates artiklites kui üht kõige resultatiivsemat (nimelt selles polgus
alustas sõda parim nõukogude äss, kolmekordne Nõukogude Liidu Kangelane A.I.Pokrõškin). Veel üheks
näiteks „erakorralise organiseerituse“ kohta Odessa SRK-s on näide Su-2-st, mille laskis alla sõja esimesel
päeval Pokrõškin. Lennuk kuulus 211.PLP koosseisu (s.o sama 20.SLD), kuid „konspiratsioon“ läks
selleni, et hävituslenduritele ei näidatud isegi selle uue nõukogude pommitaja pilte.
Kuhugi ei „ümberbaseerunud“ sõja esimestel nädalatel ka Leningradi SRK õhujõud ning Põhja- ja Balti
laevastiku mereväelendurid. Seetõttu osutusid saksa lennuväe löökide efektiivsus lennuväljade pihta siin
rindelõigus tavaliseks s.o väga ja väga madalaks.
Näiteks tegutsesid polaarjoone taga taevas Põhjalaevastiku mereväelendurid ja Põhjarinde ÕJ 1.SLD.
Sõjategevuse alguses oli selles nõukogude lennuväegrupeeringus umbes 300 lahingulennukit. Meie
kaotused juunis olid 38 lennukit, neist lennuväljadel – 8. Kõige pingelisemad lahingud käisid 1941.a juulis
– sakslased trügisid Murmanski sadama ja raudtee poole, mis ühendas Koola poolsaart „suure maaga“.
Nõukogude lennugrupeeringu üldised kaotused: 80 lennukit (kõikidel põhjustel, kaaasa arvatud avariid),
neist 21 lennukit kaotati lennuväljadel. 21 lennukit – (see on 7 % esialgsest koosseisust) kuu ajaga.
7. juulil 1941.a andsid 9 pommitajat SB Põhjalaevastiku ÕJ 72.SLP-st löögi Hebukteni lennuvälja pihta
(Norras) – Luftwaffe peamine lennuväli Põhja-Norras. Saavutati täielik taktikaline ootamatus, nõukogude
lendurite ettekannete järgi ei jõudnud sakslased isegi õhuhäiret anda, aga õhutõrje avas tule alles siis, kui
lennukid olid juba tagasiteel. „Ekipaažide vaatluste põhjal ning agentuurandmetel hävitati rünnakuga 15
lennukit“, - kirjutati Põhjalaevastiku ÕJ juhatajale määratud ettekandes. Kuid saksa trofeedokumentidest
selgub, et rünnaku tulemusena hävitati vaid üks Me-110 ning üks „Junkers-88“ sai vigastada 50 % ulatuses.
Kõige suurema rünnaku meie lennuvälja Vaenga pihta tegid sakslased 6. augustil 1941.a – lennuvälja
rünnati viies ešelonis erinevatelt kõrgustelt ja suundadest, osales 36 pommitajat. Tulemus – hävitati üks Pe2, veel kolm lennukit said vigastada.
Toome veel ühe õpetliku näite. Balti laevastiku ÕJ koosseisus olev 13.HLP baseerus...Soomes, Hango
poolsaarel (peale esimest Nõukogude-Soome sõda loodi sinna Balti laevastiku mere- ja õhuväebaas). Pärast
teise Soome sõja algust (25. juuni 1941.a) osutus lennuväli, kus baseerusid hävitajad, olevat soome
suutükiväe laskeulatuses ning teda hoiti pideva tule all. Selle veidra „loogika“ järgi, mille järgi
kirjeldatakse Läänerinde lennuväe hävitamist, oleks 13.HLP pidanud maapinnalt kaduma mõne tunniga.
Nagu näiteks 74.RLP Belovi diviisist. Tegelikult aga sõdis 13.HLP Hankos kuni 1941.a hilissügiseni. Selle
aja jooksul tulistasid polgu lendurid, Halhin-Goli veteranid, A.Antonenko ja P.Brinko alla 11 ja 15
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vaenlase lennukit. 1942.a märtsis nimetati polk ümber 4.Kaardiväe HLP-ks. Üle pooleteise aasta (kuni
1943.a jaanuarini) sõdis polk „vananenud, mis ei kannatanud mingit võrdlust uute saksa hävitajatega“
hävitajatega I-16. Ainult ühe kuuga, 12. märts kuni 13. aprill 1942.a, tulistas 4.KHLP alla 54 saksa
lennukit, kaotades ise kõigest kaks I-16.
Mitte nii ruttu kui soovis saksa väejuhatus, liikusid Ukraina sügavustesse ka armeegrupi „Süd“ väed.
Selle tulemusena ei töötanud seal ka „imevahend“ (ootamatu löök lennuväljade pihta) – nagu ülalpool
mainitud, kaotas Edelarinde lennuvägi kolme esimese päevaga maa peal alla 10 % oma lennukitest.
Tohutud kaotused algasid alles kuu lõpus, mil rinde väed hakkasid korratult taganema vanale nõukogudepoola piirijoonele. Öeldu näiteks toome 15.SLD lahingutegevuse. See diviis (kolm hävitajate polku, üks
ründelennuväe polk, 121 lennukit MiG-3, 101 I-16 ja I-153) baseerus nn „Lvovi eendil“, tulistas sõja
esimesel nädalal alla 65 vaenlase lennukit, nende seas 31 hävitajat. Pärast seda ilmselgelt juhtus midagi
diviisiga – järgmise nädalaga saavutas ta ainult 8 võitu ning seejärel kadus hoopiski rinde õhujõudude
ettekannetest...
See-eest aga Idarinde kesk- ja põhjalõikudes (Valgevenes ja Balti riikides) tungisid Wehrmachti
tankikorpused 1941.a. juunis peale tempoga 50-60 km päevas – ning just seal toimus suurimal määral ja
kõige raskemate tagajärgedega nõukogude lennuväe „ümberbaseerumine“. Ja mida rohkem möödus päevi
kallaletungist, seda suuremaks muutusid „kaotuste“ arvud s.o lennukite arv, mida sakslased leidsid Lääneja Looderinde mahajäetud lennuväljadelt.
22. juunil 1941.a kell 13h 30min fikseerib Halder oma päevikusse Kindralstaapi saabuvad ettekanded
saksa lennuväe esimeste löökide tulemustest: „Meie õhujõud hävitasid 800 vaenlase lennukit
(1.Õhulaevastik – 100 lennukit, 2.Õhulaevastik – 300 lennukit, 4.Õhulaevastik – 400)“ Päeva lõpuks need
arvud peaaegu ei muutunud: „Luftwaffe juhtkond kandis ette, et tänase päevaga hävitati 850 vaenlase
lennukit...“
Juba kolme päeva pärast (24. juuni õhtul) kirjutab Halder oma päevikusse sügava rahuloluga: „Vaenlase
lennuvägi, kandes suuri kaotusi (orienteeruvalt 2000 lennukit), on täielikult ümberbaseerunud tagalasse.“
2000 – see on ainult protsessi algus. Veel mõne päeva pärast hinnatakse saklaste poolt 22. juunil hävitatud
nõukogude lennukite arvu 1811 (850 asemel!), kusjuures 1489 neist loetakse „maa peal hävitatuteks“.
2.Õhulaevastiku saavutused tõusevad 28. juuniks viis korda (300 pealt 1500-ni), neist 1100 olid „maa peal
hävitatud“. 29. juunil 1941.a ilmub Wehrmachti juhtkonna teadaanne 4017 nõukogude lennuki hävitamisest. Järgmisel päeval nimetab Göring arvuks 4990 lennukit.
Samasuguse peadpööritava tempoga kasvavad kaotuste arvud ka nõukogude väejuhtide ettekannetes.
Naumenko ettekande järgi oli Läänerinde ÕJ kaotanud 29. juuniks 1163 lennukit. Rinde uue staabiülema
Malandini ettekandes – 1483 lennukit.
Varem salastatud kogumikus „Nõukogude Õhujõud Suures Isamaasõjas - arvudes“ tuuakse andmed selle
kohta, et juba 24. juuni hommikuks moodustasid Looderinde lennuväe kaotused 921 lennukit, Läänerinde –
1497 lennukit, Edelarinde - 1452 lennukit, kokku – 3870 lennukit kolme päevaga! Tõsi, need fantastilised
arvud ei klapi kõikides paksudes raamatutes toodava arvuga 3427 lennukit, mis pealegi kaotati mitte kolme
päevaga, vaid 10. juuliks. Muideks, mis täpsest arvestusest saame me rääkida situatsioonis, kui nõukogude
ÕJ dokumentides esineb selline veider termin – „mittearvestuslikud kaod“. Vastavalt ettekandele, mis
koostati Punaarme ÕJ staabi ohvitseri polkovnik Ivanovi poolt, moodustas see „mittearvestuslik“ osa 5240
lennukit!
Tagantjärgi kirjutati kogu see koletu arv paanilisel põgenemisel lennuväljadele mahajäetud tehnikat
sakslaste kaela, justkui oleks need „esimese purustava löögiga lennuväljadel hävitatud“. Selle väitega ei
hakanudki keegi vaidlema, sest see rahuldas mõlemaid pooli – nii saksa lendureid (mis on arusaadav) kui
ka nõukogude „ajaloolasi“ (mis on veelgi arusaadavam)...

- 208 -

Peatükk 27

Ülevõim õhus
Kuna nõukogude lennuväe täpsete kaotuste arvu ei õnnestu kindlaks teha, siis katsume hinnata sõja
esimeste nädalate tulemusi vaenlase vägede seisukorra ja kaotuste põhjal. Tuleb välja, et ka siin ootavad
meid ees üllatavad avastused ja nimelt: mitte kunagi nelja sõja-aasta jooksul Idarindel ei kandnud
Luftwaffe nii suuri kaotusi kui 1941.a suvel-sügisel! Kusjuures kõige raskemaid kaotusi kandis saksa
lennuvägi sõja esimestel nädalatel. Just siis, kui – nõukogude historiograafia traditsioonilise versiooni järgi
– Luftwaffe saavutas „absoluutse ülevõimu õhus“.
Muidugi, on võimatu leida kahte allikat, kus oleksid kirjas ühesugused Luftwaffe kaotused lennukites.
Juba sõja enda iseloom – kordame seda mõtet veelkord – välistab võimaluse pidada ülitäpset raamatupidamist. Meie puhul ajab asja keerukaks erinev metoodika kaotuste arvestamisel („lahingulised“ ja
„mittelahingulised“, „pöördumatud kaotused“ ja „tuntavad kaotused“ jne). Kaotuste kronoloogiat ajavad
segaseks hilinemised (mõnikord tehnilisetel põhjustel, aga mõnikord ka meelega viivitamised) andmete
väeosadest kõrgematesse staapidesse edastamisel. Üldsegi mitte absoluutsele täpsusele pretendeerimata,
toome ära minimaalsed (autorile teadaolevad) arvud Luftwaffe kaotustest.
Veel üks tähtis märkus on see, et edaspidi tuuakse ära kaotused kõigil põhjustel (nii lahingulistel kui ka
tehnilistel). Selline valik tundub meile objektiivne kahel põhjusel: esiteks jäävad ära põhimõtteliselt
lahendamatud vaidlused kuuskümmend aastat tagasi juhtunud „hädamaandumise“ või „mootori seiskumise“ põhjustest. Teiseks on lennuväe lahinguvõime hindamisel tähtsad just kõik kaotused kokku – mis
põhjusel ka ei langenud lennuk rivist välja, lahingust ta enam osa võtta ei saa...
Niisiis, esimese sõjanädala jooksul (22-28. juuni) olid pöördumatud kaotused 280 lennukit, vigastatuid oli
165, kokku 445 lennukit.
Teisel nädalal (29. juuni kuni 5. juuli) vähenesid Luftwaffe kaotused kõikides kategooriates rohkem kui
kaks korda: pöördumatud – 121 lennukit, vigastatud – 59, kokku – 180 lennukit.
Viie nädalaga (22. juuni kuni 26. juuli) oli pöördumatud kaotused 627 lennukit, vigastatud – 346, kokku –
983 lennukit. Peaaegu tuhat lennukit. Rõhutame veel kord – need on minimaalsed arvud, mis on saadud
iganädalaste kaotuste summeerimisega (enamustes töödes tuuakse ära nn „täpsustatud andmed“, mille
kohaselt olid kogukaotused 1381 lennukit).
Esimesed kaks sõjanädalat olid ainukesed, mil Luftwaffe iganädalased kaotused Idarindel kirjutati
kolmekohalise arvuga. Edaspidi kaotused stabiliseerusid tasemel 50-60 allatulistatut ja 30-40 vigastatut
lennukit nädalas. Võib-olla tunduvad Luftwaffe kaotused nõukogude lennuväe astronoomiliste kaotuste (s.o
korratul taganemisel lennuväljadele maha jäetud) taustal väikestena. Kuid see on petlik. Kaotades igal
nädalal sadakond lennukit, jõudis Luftwaffe juba 6. septembriks 1941.a sinnamaale, kus üldiste kaotuste
arv (1356 pöördumatult, 852 vigastatud, kokku – 2208 lennukit) võrdus esialgse lennukite arvuga kolmes
õhulaevastikus.
Fakt Luftwaffe suurte kaotuste kohta saab kinnitust, kui vaatame eraldi andmeid väeüksuste kohta.
Näiteks kaotas hävitajate grupp III/JG-53 esimese nädalaga lahingutes Valgevene ja Leedu kohal 14
uusimat „Messeschmitt“ Me-109F, kusjuures järele jäänud 20-st oli korras vaid 17. Kokku kaotasid Luftwaffe hävituslennuväe grupid kahe nädalaga veerandi oma esialgsest koosseisust (124 allatulistatud, 110
vigastatud). Hävituslennuväe eskaader JG-54 (1.Õhulaevastik, armeegrupp „Nord“) kaotas esimese kuuga
37 lendurit 112-st. Rõhutame veel kord – jutt ei antud juhul mitte lennukitest, vaid sõjas äärmiselt
defitsiitsetest lenduritest. Luftwaffe 2.Õhulaevastikus, mis asus sissetungiarmee pealöögi teravikus, ületasid
kaotused juba 1941.a. augustiks lennukite esialgse arvu. Nimelt oli selleks ajaks kaotatud 440 ühemootorilist „Messerit“ (oli 400), 536 kahemootorilist pommitajat (oli 500). Kokku kaotas Luftwaffe
Idarindel 1941.a oktoobri lõpuks 1527 hävitajat, mis ületas nende esialgse arvu pooleteisekordselt.
Eriti näitlikuks osutub Luftwaffe Idarinde kaotuste võrdlemine sõja algul ja 1944. aastal – üldlevinud
versiooni kohaselt saavutas nõukogude lennuvägi sellel aastal „täieliku ülevõimu õhus“. Saksa lennuvägi
kandis kõige suuremaid kaotusi 1944.a. juulis ja augustis (sel ajal toimusid maa peal kaks tohutu suurt
pealetungioperatsiooni: Valgevene ning Lvovi-Sandomierzi pealetungid). Luftwaffe kaotas siis pöördumatult vastavalt 647 ja 520 lennukit. Kuid see oli kaotuste kõrgeim tase. Keskmiselt kaotati 1944.a. ühes
kuus pöördumatult umbes 380 lennukit. Aga sõja esimesel kuul (22. juuni kuni 26. juuli 1941.a) kaotasid
sakslased pöördumatult 627 lennukit – peaaegu sama palju kui „rekordilisel“ 1944.a. juulis.
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Ülaltoodud faktid ei sobi kuidagi kokku meile koolipingist saadik kujundatud harjumusliku skeemiga:
sõja algul – täielik ülekaal õhus sakslastel, sõja lõpus – kõik täpselt vastupidi. Tegelikkus osutus tunduvalt
keerulisemaks. Rangelt öeldes - kui väljendi „täielik ülekaal õhus“ all mõistetakse olukorda, kus iga
vaenlase lennuk, mis julgeb õhku tõusta, hävitatakse kohe, siis seda ei saavutatud kuskil. See ei õnnestunud
mitte ühelgi sõdivatest riikidest mitte kunagi. Saksa lennuväe poolt kantud suured kaotused, nõukogude
lennuväe poolt kolme esimese kuuga sooritatud 250000 väljalendu – kõik see ei sobi kuidagi kokku teesiga,
et Luftwaffe haaras kohe „ülekaalu õhus“. 1941.a. suvel-sügisel oli sõjataevas kaks teineteise vastu
võitlevat jõudu. Jah, üks neist tegutses tunduvalt efektiivsemalt, teine ei suutnud isegi realiseerida oma
tohutu suurt arvulist ülekaalu, kuid kumbki pool ei saavutanudki otsustavat edu.
Pikaleveninud sõja tingimustes saab otsustavaks riigi võime pidevalt korvata oma armee kaotusi. See
võime omakorda sõltub mitmest asjaolust: enne sõda kogutud reservidest, tööstuse tootmisvõimsusest ning
ka rikaste ja heldete liitlaste olemasolust. Kõigis nendes kolmes komponendis ületas Nõukogude Liit oma
vastast tunduvalt. 1941.a. suvel sõdis Saksamaa mitmel rindel Brestist Atlandi ookeani ääres kuni Brestini
Bugi ääres, Põhja-Aafrikast kuni Põhja-Norrani. Veel üheks „rindeks“ oli merekommunikatsioonid,
milledel käiv võitlus nõudis Atlandi kohale taevasse suuri Luftwaffe jõudusid. Sellepärast ei olnud
Luftwaffe juhatusel võimalik suurendada oma lennuväegrupeeringut Idarindel, vaid nad pidid hoopis suuri
lennuväekoondisi siit mujale viima, eriti hävituslennuväge. 1941.a. detsembris võitlesid Põhja-Aafrika ja
Malta kohal juba 6 Luftwaffe hävitajategruppi neist 22-st, mis 22. juunil asusid Idarindel (II,II/JG-27, I,
II,II/JG-53, II/JG-3).
Nõukogude Liit seevastu sõdis ühel rindel (Jaapan, ehkki ta oli teoreetiliselt Saksamaa liitlane, laskis
Punaarmee juhatusel tuua suurema osa Kaug-Ida vägedegrupeeringust läände). Selle tulemusena lisandusid
22. juunist kuni 1. augustini tegevrinnete ÕJ koosseisu 15 lennuväediviisi siseringkondadest, TagaKaukaasiast ja Kaug-Idast. 15 lennuväediviisi – see on vähemalt 3000 lennukit s.o grupeering, mis ületas
tunduvalt Idarindel tegutsevate Luftwaffe üksuste koguarvu.
Loomulikult ei piirdutud esialgsete kaotuste korvamiseks ainult lennuväeüksuste ümberdislotseerumisega. Sõjategevuse algusest läksid nõukogude lennukitehased ennesõjaaegselt forsseeritud tootmisrežiimilt üle sõjaaegsele superforsseeritud režiimile. Seejuures kaitsesid riigi tohutud territooriumid ja
vahemaad lennuki- ja lennukimootorite tehaseid õhulöökide eest ükskõik millisest õhutõrjest paremini.
1941.a teisel poolaastal lennukite tootmine ei vähenenud, vaid isegi kasvas – vaatamata metsikule kaosele
seoses taganemiste ja tehaste evakuatsiooniga. Juba 1941.a juulis-septembris andsid tehased rindele 4517
lahingulennukit. Kokku toodeti 1941.a teisel poolaastal 8444 lahingulennukit, nende seas – 5229 hävitajat
(MiG-3 – 2211, LaGG-3 – 2141, JAK-1 - 877). Muidugi ei saa neid arve nimetada absoluutselt täpseteks,
erinevates teatmikes on lahknevused 10-15 %. Peale selle möödub lennuki vastuvõtmisest sõjaväeesindajate poolt kuni tema riviväeossa jõudmiseni üsna pikk aeg, mis toob samuti kaasa segaduse arvudes.
Kuidas sellega ka oli, aga „ülenormatiivsed“ sõja alguse kaotused olid tasa tehtud juba 1941.a. sügise
alguseks.
Ja vastasel tuli seda varsti kogeda. Kindral Schwabedissen kirjutas oma nõukogude lennuväe tegevust
kajastavas raamatus:
„...Kolm peamist punkti osutusid suurteks ja ebameeldivateks üllatusteks:
- nõukogude õhujõudude arvukus kampaania algul
- nõukogude õhutõrjekahurite efektiivsus
- ootamatult kiire õhujõudude taastamine 41.a lõpus – 42.a algul“
Mis aga puudutab Saksamaad, siis tema lennukitööstus ei suutnudki kindlustada lihtsat kaotuste
korvamist. Näiteks said hävitajate grupid, mis olid kaotanud Idas 1941.a. oktoobri alguseks 1527 hävitajat,
tööstuselt asemele vaid 1079 „Messerschmitti“. Selliseid liitlasi, kes oleksid suutnud tarnida tuhandeid ja
kümneid tuhandeid vajaminevaid lennukeid, Hitleril ei olnud. Selle tulemusena polnud Luftwaffe
grupeeringus Idas enam kunagi nii palju lennukeid kui 22. juunil 1941.a. 6. septembril oli 1., 2. ja 4.
Õhulaevastiku koosseisus kõigest 1005 lennukit (vähem kui pool 22. juunil 1941.a olnutest). Jah, mitte iga
päev polnud Luftwaffe juhatuse jaoks nii kurb kui 6. september, kuid keskmised statistilised näitajad andsid
selge pildi pöördumatute kaotuste arvu pidevast kasvamisest. Näiteks vähenes kuu keskmine hävitajate arv
1941.a sügiseks 650-700 lennukini, 42. aastal – kuni 550, edaspidi – 500 ja vähem. Kuu keskmine
kahemootoriliste pommitajate arv vähenes 1941.a talveks 750 lennukini, 42-43 aastatel – 650–700
lennukini.
Kahjuks jätkas Luftwaffe isegi nii tagasihoidlike jõududega (võrreldes Idarinde tohutute avarustega)
tugevate löökide andmist nõukogude vägede pihta. Mitte mingisugust „ülekaalu õhus“ (ülalpool toodud
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mõistes) nõukogude lennuvägi ei saavutanudki. Muuseas ka sõja viimasel etapil mitte. Pöördume veelkord
väsitava statistika poole. 1944.a. sooritasid Luftwaffe hävitajad Idarindel 69775 väljalendu. Pöördumatud
lahingulised kaotused – 839 lennukit s.o üks allatulistatu 83 väljalennu kohta. Pommitajad ja ründelennukid (viimaste osa täitsid rasked hävitajad „Focke-Wulf-190“) sooritasid 226502 väljalendu.
Pöördumatud lahingulised kaotused – 1342 lennukit s.o üks allatulistatu 169 lennu kohta. Isegi kõigi
mööndustega ebatäpsuste kohta, isegi kui kaotusi on vähendatud 2-3 korda – isegi siis näitavad saksa
lennukite väljalendude arvud selget pilti. Mis „ülevõimust õhus“ saab rääkida olukorras, mil vaenlase
lennukil lastakse teha kümneid (kui mitte sadu) lahingulende ja rünnata nõukogude vägesid?
Selle illusoorse nõukogude lennuväe „ülevõimu“ näiteks toome ühe 1944.a lõpus toimunud operatsiooni.
Seda nimetatakse „Petsamo-Kirkenesi strateegiliseks pealetungioperatsiooniks“. Jutt käib lahingutegevusest polaarjoone taga 1944.a hilissügisel (7-29. oktoober). Me valisime paljude seast just selle
operatsiooni, kuna see toimus isoleeritud rindelõigul, väga lühikese aja jooksul, tänu millele on võimalik
korrektselt hinnata grupeeringute arvukust ja kaotusi.
Operatsioonist võtsid osa 7.Õhuarmee (747 lahingulennukit, nende seas 308 hävitajat) ja Põhjalaevastiku
õhujõud – 275 lennukit (160 hävitajat). Kokku 1022 lahingulennukit, nende seas 468 hävitajat. Neile seisis
vastu Luftwaffe 5.Õhulaevastiku grupeering koosseisus 169 lahingulennukit, nende seas 66 hävitajat kahes
hävitajate grupis (III/JG-5 ja IV/JG-5).
Sellise jõudude vahekorra juures kaotasid nõukogude õhujõud 61 lendurit ja 142 lennukit.
Vastane kaotas 19 lendurit ja 63 lennukit. Kõige tähtsam seisneb aga selles, et eelpool mainitud
Luftwaffe hävitajate grupid suutsid säilitada suurema osa isikkoosseisust ja organiseeritult ümberbaseeruda
Norra läänerannikul olevatele lennuväljadele.
Peale selle, kui said teatavaks ja kättesaadavaks andmed vastase kaotuste kohta (mida sakslased ise
tunnistasid), avanes võimalus kriitiliselt hinnata nõukogude õhujõudude komandöride ettekandeid. Selgus,
et need ettekanded olid täiesti normaalsed s.o vaenlase allatulistatud lennukite arvu ületati ettekannetes
kolm korda, mis oli „standardne“ kõikide riikide lennuvägede jaoks. Näiteks, sõja algusest kuni 1941.a
septembri lõpuni väitsid nõukogude hävitajad ja õhutõrjujad allatulistatuks 4578 saksa lennukit. Saksa
andmetel aga oli 27. septembriks pöördumatult kaotatud 1578 lennukit ja veel 983 tõsiselt vigastatud. On
teada, et 1941. aastal moodustasid Luftwaffes kaotused vastase tegevuse läbi hävituslennuväes poole ja
pommituslennuväes kaks kolmandikku üldistest kaotustest. Tehes vajalikud aritmeetilised tehted, veendub
lugeja, et „ületamise koefitsent“ on natuke üle kolme.
Erandiks sellest reeglist on mitmekordselt tsiteeritud Edelarinde ÕJ juhataja ettekanne 21. augustist
1941.a. Saksa andmetel oli 13. juuliks 1941.a üldised kaotused (allatulistatud ja vigastatud) vähemalt 742
lennukit. Astahhovi ettekandes aga tuuakse sama kuupäeva kohta andmed, et nõukogude Edelarinde
lennuvägi on hävitanud õhus 382 ja maa peal 22 vaenlase lennukit. Arvestades, et Edelarinde õhujõud olid
sel ajal kõige arvukamad ja võitlusvõimelisemad, võisid need julgelt pretendeerida pooltele vaenlasele
tekitatud üldistest kahjudest. Seetõttu me veendume veelkord selle ettekande koostajate tagasihoidlikkuses
ja aususes.
Põhjus, miks saksa lennuvägi kandis sõja esimestel nädalatel suuri kaotusi, on lihtne ja selge. „Protiv
loma net prijoma“ (vene k. kõnekäänd, umbes „raudkangi vastu ei aita ükski kaitsevõte“). Vaatamata
hirmsale kaosele, paanikale, palavikulisele „ümberbaseerumisele“, side ning juhtimise kaotamisele NSVLu kõigis lülides kandis Luftwaffe suuri kaotusi, lennates „vastu seina“. Selle „seina“ moodustasid sajad
lennuväepolgud ja paljud tuhanded lennukid. Igale nõukogude hävituslennuväe polgule (kokku oli neid
umbes kuuskümmend) piisas enne nn „ümberbaseerumise“ algust 5-6 vaenlase lennuki allatulistamisest –
ning juba on Luftwaffe pöördumatult kaotanud üle 300 lennuki. Aga peale hävitajate on ju veel ka
pommituslennukite pardalaskurid. Ka nemad tulistasid alla vaenlase lennukeid ja üsna aktiivselt.
Iseloomulik näide: kõikide Edelarinde ÕJ polkude seas oli allatulistatud vaenlase lennukite arvestuses
neljandal (!) kohal (peale kolme hävituslennuväe polku, mis olid relvastatud uusimate „migide“ ja
„jakkidega) 94.pommituslennuväe polk (mille SB-de pardalaskurid olid 10. juuliks alla tulistanud 23 saksa
lennukit).
Üsna tuntava osa (nõukogude andmetel umbes iga neljas allatulistatud vaenlase lennuk) Luftwaffe
kaotuste kasvusse andis ka suurearvuline Punaarmee õhutõrjevägi. Olgu kasvõi raamatu viimastel
lehekülgedel, aga meenutame siiski ka neid. 22. juuni 1941.a seisuga oli Punaarmee relvastuses 8600
õhutõrjekahurit. Muidugi polnud neist kõik sõjategevuse alguses tegevarmees, kuid 1039 õhutõrjepatareid
olid juba läänepoolsete SRK-de koosseisus. Võib-olla on seda vähe, kuid vaenlasel oli kogu Idarindel vaid
375 õhutõrjepatareid. Peale selle oli just nõukogude õhutõrjevägi see õhusõja instrument, mis ainukesena
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avaldas vaenlasele väga tugevat muljet. Kindral W.Schwabedissen kirjutab oma uurimuses: „Õhutõrjujad
toibusid kiiresti esialgsest šokist ja muutusid väga tugevaks vastaseks...saksa komandörid oli üllatunud
nõukogude õhutõrje efektiivsusest...“ Edasi toob Schwabedissen ära ühe pommituseskadrilli komandöri
major Cossarti arvamuse:
„...õhutõrjeväeosad tegutsesid saksa lennukite vastu väga edukalt... Tavaliselt lõhkesid juba esimesed
raskete õhutõrjekahurite kogupaugud õigel kõrgusel, sageli lõhkesid esimesed mürsud saksa lennukite rivi
keskel... Saksa lennukite hukkumise põhjuseks olid ennekõike õhutõrjekahurite tuli, seejärel –
jalaväerelvade tuli ja alles viimases järjekorras vaenlase hävitajate tegevus...“
Muidugi, viimane märkus (et saksa lennukite peamiseks vaenlaseks oli nõukogude õhutõrje) väljendab
ainult ühe Luftwaffe komandöri isiklikku kogemust.
Tõe huvides tuleb lisada, et major Cossart polnud ainuke Luftwaffe ohvitser, kes andis väga halvustava
hinnangu nõukogude hävituslennuväe lahinguettevalmistusele ja võitlusvaimule. Samas Schwabedisseni
raamatus võib leida kümneid selliseid tunnistusi. Kuid me ei hakka rohkem tsiteerima „peksasaanud
hitlerlikke kindraleid“ ega ka majoreid ning kapteneid. Toome ära – lühendamata ja midagi lisamata – ühe
Punaarmee Kõrgema Ülemjuhataja käsu. See käsk tuli omal ajal kõikidele lenduritele allkirja vastu
teatavaks teha. Tõenäoliselt tasub sellega tutvuda ka selle raamatu lugejatel.
Käskkiri Nr.0685
9. septembril 1942.a. Moskva
Mõiste „lahingulend“ kehtestamisest hävituslenduritele
Faktidega Kalinini, Lääne, Stalingradi, Edela ja teistelt rinnetelt on kindlaks tehtud, et meie
hävituslennuvägi tegutseb reeglina väga halvasti ja jätab sageli oma lahinguülesanded täitmata. Meie
hävitajad hoiduvad vaenlase hävitajatega lahingusse astumast ja sageli väldivad isegi pommitajate
ründamist. Täites ründelennukite ja pommitajate katmise ülesandeid, hoiduvad meie hävitajad isegi
arvulise ülekaalu korral vaenlase hävitajatega lahingusse astumisest, lendavad kõrvale ja lasevad
vaenlasel karistamatult meie ründelennukeid ja pommitajaid alla tulistada.
Kaitse RK käskkirjaga Nr.0299 on lendavkoosseisule ette nähtud rahalised hüvitused ja valitsuse autasud
lahingulendude eest koos lahinguülesande täitmisega. Seda käskkirja on rinnete lennuväeosades
moonutatud.
Ebaõiglaselt loetakse lahingulennuks iga väljalend lahinguväljale, sõltumata sellest, kas hävitajad täitsid
või ei täitnud neile pandud lahinguülesande. Selline ebaõige arusaamine lahingulennust ei kasvata meie
hävituslendurites aktiivse tegutsemise tahet ja annab üksikutele laveerijatele ja argpüksidele võimaluse
saada rahalist hüvitist ning valitsuse autasusid võrdselt ausate ja vaprate lenduritega.
Sellise ebaõigluse likvideerimiseks ning selleks, et stimuleerida ainult ausaid lendureid, aga laveerijad ja
argpüksid välja selgitada, hävituslennuväe ridadest minema ajada ning neid karistada, KÄSIN:
1) Lugeda hävitaja jaoks lahingulennuks ainult selline väljalend, mille käigus hävitaja kohtub
õhuvastasega ja astub temaga lahingusse, aga ründelennukite ja pommitajate katmise ülesandel lugeda
hävitaja jaoks lahingulennuks ainult selline väljalend, kus ründelennukid ja pommitajad ei kandnud
ülesande täitmisel kaotusi vaenlase hävituslennuväe rünnakute tõttu.
2) Kanda lenduri isiklikule arvele ainult need allatulistatud vaenlase lennukid, mille kohta on olemas
kinnitused õhufotode või maapealsete teenistuste ettekannete näol.
3) Edaspidi sooritada rahalisi väljamakseid lahingulendude eest ja valitsuse autasudele esitamisi ainult
ranges vastavuses selle käskkirja punktidele 1 ja 2
4) Hävituslendurid, kes hoiduvad kõrvale õhulahingust vaenlasega, anda kohtu alla ja viia üle
trahviväeosadesse – jalaväkke.
5) See käskkiri avaldada kõikidele hävituslenduritele allkirja vastu.
Kaitse Rahvakomissar
J.STALIN
Meenutame veelkord selle käskkirja kuupäeva – 9. september 1942.a. Saksa tankikolonnid veeresid
mööda Doni-tagust steppi Mozdoki ja Groznõi poole, riik ja armee seisid hukatuse lävel. Olukord ei
soodustanud kuidagi rahulikke ja kaalutletuid järeldusi...

- 212 -

Pöördume nüüd tagasi peateema juurde – sõja esimeste nädalate sündmuste hindamise juurde. Ülalpool
toodud aritmeetiline näide, kus hävituslennuväe polkude üldarv korrutati mingi – kõigi jaoks üldise vaenlase allatulistatud lennukite arvuga, osutus ainult matemaatiliseks mänguks. Midagi ühist reaalsete
sündmustega selline arvestus ei oma (nagu pole reaalset kasu haigla patsientide „keskmisest
temperatuurist“). Isegi see lühike ülevaade sõja esimeste päevade sündmustest, mille me tõime eelmistes
peatükkides, näitab, et olukord igal rindel, igas väeosas oli täiesti erinev. Üksikasjalik ja - mis olulisem –
tõepärane „lendude ülevaade“ nõuab veel ühe, palju paksema raamatu kirjutamist. Sellest hoolimata saab
mõningase ettekujutuse nõukogude hävituslennuväe „kasutuskoefitsendist“ võrdluse teel. Võrreldes
Luftwaffe kaotusi 1940.a maikuus Prantsusmaal ja Luftwaffe kaotusi Idarindel 1941.a suvel.
Nagu juba varem märgitud, sai „triumfimarsi“ esimesest päevast (10. mai 1940.a.) Luftwaffe kõige
suuremate kaotuste päev kogu Teise Maailmasõja jooksul – pöördumatult kaotati 304 lennukit, kaotused
ekipaažide seas moodustasid 607 inimest tapetutena ja teadmata kadunutena, 133 haavatutena. Nagu on
teada, läksid selle tohutu suure arvu sisse ka 157 transportlennukit „Junkers-52“, mis tulistati alla sõja
esimesel päeval Hollandis õhudessantide heitmise käigus. Meie uurimuse jaoks oleks korrektsem arvestada
ainult lahingulennukite kaotusi (s.o ainult kõiki tüüpi pommitajaid ja hävitajaid). Need kaotused olid 10.
mail 1940.a. 156 masinat (alla tulistatud ja vigastatud). Luftwaffe lahingulennukite kaotused 22. juunil
1941.a olid 114 masinat (alla tulistatud ja vigastatud) - 1.Õhulaevastik – 9 tk, 2.ÕL – 47 tk, 4.ÕL – 58 tk.
Kolme esimese nädalaga kaotas Luftwaffe Läänerindel (10. maist – 31. maini 1940.a.) pöördumatult 978
masinat. Kolme esimese nädalaga kaotas Luftwaffe Idarindel (22. juuni – 12. juuli 1941.a.) pöördumatult:
niinimetatud „täpsustatud meetodil“ – 550 masinat, lihtsalt nädalaste kaotuste summeerimise meetodil –
473 masinat. Peaaegu kaks korda vähem kui Prantsusmaa taevas.
Kokkuvõttes terve kampaania jooksul Läänes (10. mai – 24. juuni 1940.a.) kaotas Luftwaffe 1401
lennukit pöördumatult ja veel 672 vigastatult. Sama pika aja jooksul Idarindel (22. juuni – 2. august 1941.a)
kaotas Luftwaffe 968 lennukit pöördumatult ja veel 606 vigastatult (toodud on maksimaalsed arvud).
Seega olid Luftwaffe kaotused Läänerindel – igal võrreldaval ajavahemikul – suuremad kui Idarindel.
Sellel perioodil (mai 1940.a.), mil prantsuse lennuvägi ja Prantsusmaal baseeruvad inglise hävitajad (kokku
700-750 lendurit) olid veel võimelised organiseeritud vastupanuks, olid saksa kaotused kaks korda
suuremad kui kolme esimese nädalaga Idarindel.
Missuguseid järeldusi saab teha neile faktidele tuginedes? Luftwaffe grupeeringu arvukus oli võrreldav
(mitte võrdne, vaid võrreldav), seega võib „mastaabifaktori“ (palju lennukeid – palju kaotusi) kõrvale jätta.
Liitlaste hävituslennukite taktikalis-tehnilised omadused polnud põrmugi paremad kui nõukogude
õhujõudude lennukitel (seda küsimust me lahkasime põhjalikult varem). Prantsuse või inglise lendurite
„lahingukogemusest“ ei maksa rääkidagi, vastupidi, oluline osa nõukogude hävituslenduritest oli 1941.a
juuniks saanud lahingukogemusi Hispaaniast, Hiinast, Halhin-Golist, Soomest.
Kõige lihtsam ja realistlikum tundub autorile järgmine hüpotees: lääneliitlaste hävituslennuvägi oli
resultatiivsem sellepärast, et neid oli rohkem (võrreldes nõukogude hävitajatega). Ja ongi kõik. Lihtsalt ja
labaselt. Rohkem hävitajaid, rohkem hävitajate eskadrille – sellepärast ka rohkem kaotusi vastasel
(sakslastel). TEISTE SÕNADEGA - FAKTILISELT SÕDIS VIIEST NÕUKOGUDE HÄVITAJAST
ÜKS! Vaat sellepärast olidki õhusõja esimese kuu tulemused kehvemad kui liitlastel 1940.a. kevadel.
Vaatamata selle „ühe“ mehisusele ja meisterlikkusele...
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Peatükk 28

Tuli taevast
„...Dorohhini kolmanda kolonni lennukid, mis olid ešeloneeritud väeüksuste ja –osade kaupa, järgides
täpselt olemasolevaid fotograafilisi plaane, viskasid metoodiliselt, hämmastava täpsusega pomme neile
ettenähtud objektidele... Esimeste ešelonide poolt visatud süütepommid kutsusid esile tulekahjusid
tööstusrajoonides...
Vahetuseks esimesele ešelonile saabusid teise ešeloni lennukid, mis viskasid fugasspomme.
Nende pommide langemise ajaks olid juba pooled sõjatehased tules. Punased tuleleegid tõusid möirgega
taeva poole, paisates üles sädemepilvi ja värvides tumedat taevast veripunaste helkidega. Leegid olid
kõikjal. Need tekkisid aina uutes ja uutes kohtades, viskudes välja üha uutest ja uutest varemetest. Tsehhide
klaaskatused purunesid kaebliku heliga. Laviinitaolise möirgega varisesid kokku mitmekorruselised
korpused. Lennukite teraskarkassid väändusid kokku nagu viletsad laste mänguasjad. Tankide tulipunaseks
aetud karbid muutusid läbipaistvateks... Taevas põles. Ümbruskonna põllud olid kümnete kilomeetrite
kaupa kaetud mustade tahmaebemetega...“
...Õhujõudude juhataja kandis üksikasjalikult ette Nürnbergi, Fürthi ja Bambergi ründamisest.
Sõjatööstuse objektid olid põhiliselt hävitatud. Energiakeskust enam ei eksisteeri, Maine-Doonau kanal on
Nürnbergi rajoonis niipalju vigastatud, et laevaliiklus on ajutiselt võimatu. Bambergi sõjakeemiaettevõtted
ja keemilise tooraine varud võib lugeda hävitatuteks...“
Jah, see on veel üks katkend N.N.Špagini kuulsast raamatust „Esimene löök. Jutustus tulevasest sõjast“.
Raamat ilmus 1939.a. suvel (veel enne Molotov-Ribbentropi pakti allakirjutamist), seepärast oli vaenlase
nimi, kelle „...põllud olid kümnete kilomeetrite kaupa kaetud mustade tahmaebemetega...“, täiesti
konkreetselt kirjas. Raamatu andis välja Kaitse RK Sõjaline kirjastus, kusjuures seerias „Komandöri
raamatukogu“! Vaat selliste ettekujutustega „tulevase sõja“ iseloomust ja löögilennuväe võimalustest
kasvatatigi kõikide astmete komandöre. Rangelt öeldes saaks sellega ka lõpetada vastuse selle raamatu
algul esitatud küsimusele: „Miks maaväed ei näinud punatähelisi lennukeid, samal ajal kui see lennuvägi
sooritas 250 tuhat väljalendu kolme esimese kuuga?“
Nõukogude tankistid, suurtükiväelased ja jalaväelased ei näinud tõesti seda, mida nad tänu
mitmeaastasele juhmistavale propagandale lootsid näha! „Tulipunaseks aetud“ saksa tankide korpused „ei
muutunud läbipaistvaks“ pärast nõukogude lennuväe esimest uljast reidi.
„Sõjalised tööstusobjektid“ ei olnud „põhiliselt hävitatud“ ühe päevaga. Peale selle juhtus veelgi hullem –
„taevas põles“ taganevate nõukogude vägede kohal ja mitmete kilomeetrite pikkused vangikolonnid olid
„kaetud tahmaebemetega“. Just see hämmastav kontrast oodatava ja reaalsuse vahel saigi nende nõukogude
lennuväele tehtud eranditult järskude etteheidete ja süüdistuste peapõhjuseks. Neid võib kohata nii
marssalite paksudes memuaarides kui ka lihtsõdurite suulistes jutustustes.
Selles, mis puudutab kindralite ja marssalite ettekandeid ja jutustusi, on veel üks aspekt. Neil oli vaja
õigustust. Austavat põhjust, et selgitada neile allunud diviiside, armeede ja rinnete välkkiiret purustamist.
Paremat põhjust, kui kirjutada kõik see kõikjaloleva ja kõikvõimsa saksa lennuväe arvele, pole olemas.
Varem oli levinud ka teine põhjus – „dessandid“, kuid viimastel aastatel kirjutatakse sakslaste
„õhudessantidest“ tunduvalt harvemini. Mõnikord isegi häbeliku märkusega lehekülje lõpus: „andmed
saksa dessandi kohta N-diviisi tagalasse olid võib-olla liialdatud“. Tahaks elada ka selle helge ajani, mil
kasvõi sellised tagasihoidlikud selgitused lisatakse ka jutustustele, kus 12 tuhat nõukogude tanki
hävitatakse ühe nädalaga kolmesaja pikeeriva „Junkersi“ poolt...
Peatükis 5 me juba tõime ründelennuki IL-2 „lahinguliste võimaluste normid“, mis kehtestati 1942. aastal
Punaarmee ÕJ Peastaabi operatiivvalitsuse poolt. Neile vastavalt nõudis isegi ühe kergetanki hävitamine 45 IL-2 väljalendu, aga ühe keskmise tanki (Pz.IV, Pz.III, StuG III) hävitamine – vähemalt 12 väljalendu
(s.o terve eskadrill ründelennukeid ühe tanki vastu). Sugugi mitte parem (tegelikult palju hullem) oli
olukord ka saksa ründelennuväes. Kõige uuemaks Luftwaffe „tankihävitajaks“ 1941. aastal oli kahemootoriline soomustatud ründelennuk „Henschel“ Hs-129. 1941.a. septembris saabusid kuus esimest selle
„wunderwaffe“ „seeriaeelset“ näidist rindekatsetusteks Idarindele.
Katsetuste käigus tehti kindlaks, et saksa 20-mm lennukikahur MG-151/20 ei kindlusta soomuse
läbistamist ei keskmistel ega isegi kergetel (T-60 ja T-70) nõukogude tankidel ükskõik millistest
ründesuundadest ja ükskõik millistel pikeerimisnurkadel. Ausalt öeldes poleks sellise informatsiooni
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saamiseks vajagi olnud sooritada kallihinnalisi katsetusi – oleks piisanud kahuri MG-151 soomustläbistavuse parameetrite tabeli võrdlemisest ükskõik millise nõukogude trofeetanki soomuse paksusega.
Tõenäosus tanki hävitamiseks „Henscheli“ pommirelvastuse kasutamisega (maksimum 6 pommi kaliibriga
50 kg) isegi laugel pikeerimisel (25-30 kraadise nurga all) ei ületanud 0,4 %! Efektiivsed oleksid olnud
ainult „Henscheli“ rünnakud nõukogude soomusautode vastu. Näiteks oleks BA-10 tüüpi soomusauto
hävitamise tõenäosus (loomulikult kõige optimaalsemates tingimustes) MG-151 soomustläbistavate
mürskudega tulistamisel 23-25 %. Seega oleks ühe BA-10 soomusauto garanteeritud hävitamiseks vajalik
vähemalt 8-9 soomustatud ründelennukit. Peamine aga selles arvude puntras on see, et viis tuhat
Punaarmee soomusautot olid selleks ajaks (september 1941.a) juba hävitatud ja uute saabumist ei oodatud...
Isegi õhurünnakud „lahtiselt paiknevate mittekaitstud sihtmärkide“ pihta (s.o jalavägi lahinguväljal)
polnud nii resultatiivsed, kui tundub neile, kes on sõda ainult televiisoriekraanilt näinud. 100.laskurdiviisi
(tulevane 1.Kaardiväediviis) lahinguaruandest tegevuse kohta Minskist põhja pool: „Kaotused vaenlase
õhurünnakutest, vaatamata rünnakutele madalatelt kõrgustelt ja vaenlase absoluutsele ülevõimule õhus,
osutusid väga väikesteks“.
Veel üks iseloomulik näide – endise armeestaabi operatiivosakonna ülema A.I.Kovtuni mälestustest
lahingutest Sevastoopolis 1942.a. mais:
„...29. mail kella seitsmest hommikul hakkas vaenlase lennuvägi kolme grupina (30 lennukit igaühes)
pommitama ja jätkas seda terve päeva ...pommitamine käis pidevalt. Vaevalt jõudis üks grupp pommid
heita, kui selle vahetas välja teine... Päeva jooksul sooritati 12-13 rünnakulainet, üldkokku üle tuhande
väljalennu, heideti kuni 10000 pommi... Kuid selgus, et meie kaitsepositsioonidel ei olnud suuri purustusi
...ainult mõned pommid kukkusid kaevikusse. Kaotused elavjõus olid väikesed...“
Niisama „madal“ – s.o normaalne, tüüpiline tolle aja lennukirelvastuse võimalustele – oli ka nõukogude
lennuväe pommilöökide efektiivsus.
„...25. juunil tegid nõukogude 11. ja 6. mehhaniseeritud korpused vasturünnaku Grodno rajoonis.
Mogiljovist helistati, et meie diviis võtaks kogu oma koosseisus sellest operatsioonist osa. Õhtul meie
juurde saabunud rindestaabi esindajalt sain ma teada, et peale meie osalevad vasturünnaku toetamises
12.PLD ja 43.HLD polgud ja ka 3.KPLK lennukid. Sellel rindelõigul sooritasid meie lendurid tol korral
780 lahingulendu, hävitasid kuni 30 tanki, 16 suurtükki ja kuni 60 veoautot elavjõuga. Edu innustas
meid...“
Nii kirjutab oma memuaarides Nõukogude Liidu Kangelane 13.PLD komandör kindralmajor F.P.Polõnin.
22. juunil 1941.a alanud sõda oli Polõninile juba kolmas (peale sõdimist Hiinas, kus Polõnin osales
vaheaegadega alates 1933. aastast, juhatas ta ka 13.armee õhujõude Soome sõjas) ning vaevalt oli mõnel
saksa pommitusgrupi komandöril sel hetkel suuremaid kogemusi kui temal. Tasub uskuda Polõnini juttu, et
30 tanki ja 60 veoauto hävitamine 780 lahingulennuga oli suur, innustav saavutus! Seejuures ärme
unustame, et need arvud on „võetud õhust“ s.o lendurite ettekannetest, aga mitte saksa diviiside kaotuste
žurnaalist.
Samal ajal ja samas kohas andsid Hothi 3.tankigrupi motoriseeritud kolonnide pihta pommilöögi ka
N.S.Skripko 3.kaugpommituslennuväe korpuse lennukid.
Esimene massiline rünnak sooritati 22. juunil kell 15h 40min Merkine rajoonis. Kokku sooritati sellel
päeval Hothi tankidiviiside pihta poolteistsada lahingulendu (kolme kaugpommituslennuväe polguga –
96., 206. ja 98 KPLP). 24. juunil sooritasid korpuse lendurid 170 lahingulendu. 26. juunil, kui saksa tankid
olid juba Minski põhjaservas, sooritasid 3.KPLK lendurid 254 lahingulendu, toetasid Minskit kaitsvaid
laskurdiviise.
Nagu näeme, tegutses nõukogude pommituslennuvägi aktiivselt. Kuid nende rünnakute tulemused olid
võrreldamatult kehvemad, kui kirjeldas N.Španov oma huvitavas raamatus. See viis meeleheitele paljud
nendes traagilistes sündmustes osalenud reavõitlejad ja kutsus Punaarmee kõrgemas juhtkonnas esile üha
suurema üllatuse (ja ärrituse). Nii märgiti Peakorteri direktiivis Nr.00285 11. juulist 1941.a, et „meie
lennuvägi tegutses peamiselt sakslaste tanki- ja mehhaniseeritud vägede vastu. Lahingusse tankidega
astusid sajad lennukid, kuid vajalikku efekti ei saavutatud, kuna need rünnakud tankide vastu olid halvasti
organiseeritud“. Sellele direktiivile oli alla kirjutanud Kindralstaabi ülem Žukov.
Kahjuks andis ka kindralstaabi ülem ise oma osa nõukogude pommituslennuväe desorganiseerimisse. 4.
juulil 1941.a ilmus Žukovi allkirjaga Peakorteri direktiiv:
„Peakorter käsib:
1) Keelata kategooriliselt väljalennud vägede ja objektide pommitamisele suurte gruppidega.
2) Edaspidi sooritada väljalennud ühe sihtmärgi pommitamiseks mitte üle lüli lennukitega , äärmisel
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juhul eskadrilliga...“
Kümnetele (kui mitte sadadele) pommitajate ekipaažidele said need mõned read surmaotsuseks. Pärast
seda, kui rinnete esimeses ešelonis olnud hävituslennuväe polgud kaotati hävitava „ümberbaseerumise“
tulemusena, oli pommitajate hävitajatega katmise võimalus minimaalne. Kaos ja õhujõudude
juhtimissüsteemi lagunemine viisid selle miinimumi nullini. Teisest küljest nägi kõrgem ülemjuhatus
pommituslennuväes seda viimast tema käsutuses olevat reservi, millega oleks võimalik takistada
Wehrmachti tankikolonnide peatumatut liikumist itta. Terveksjäänud (aga terveks jäid „ümberbaseerumisest“ peamiselt sügavas tagalas olnud kaugpommituslennuväe polgud) pommitajate polgud olid
sunnitud pommitama sildu ja ülepääsukohti päise päeva ajal, madalatelt kõrgustelt ja ilma hävitajate
katteta. Kui sellises olukorras oligi mingi võimalus ülesannet täita ja seejuures terveks jääda, siis oli see
šanss ainult jõudude massilises koondamises, suurte pommitajategruppide kasutamises tihedas lahingurivistuses, mis oleksid saanud (vähemalt teoreetiliselt) „Messerschmittide“ rünnakut vastu võtta ühise
kuulipildujatulega. Žukovi direktiiv ei jätnud SB või DB-3f lülile (3 lennukit) peaaegu mingit lootust
pääseda terve nahaga peale vaenlase hävitajatega kohtumist.
Sellest, missuguses olukorras tegutses meie pommituslennuvägi, saab aimu, kui lugeda 410.PLP
lahingutegevuse ajalugu. See oli üks kuuest eriülesannetega pommituslennuväe polgust, mis loodi sõja
esimesel kahel nädalal. Polgud komplekteeriti ÕJ TUI katselenduritest, varustati uusimate lennukitega
(410.PLP lendas kiirpommitajatel Pe-2) ja allusid otse Peakorterile. Juulikuu kolme nädalaga jõudis see
„ässade polk“ sooritada ainult 235 lahingulendu. Pärast seda oli esialgsest 38-st Pe-2 järel vaid 5,
kusjuures 22 pommitajat tulistati alla saksa hävitajate poolt...
Õnneks „leevendab vene seaduste rangust nende mittetäitmine“. Pärast seda kui esimene šokk oli üle
läinud, hakkasid nõukogude pommitajate kaotused märgatavalt langema.
Näiteks kaugpommituslennuvägi kaotas sõja esimesel kuul 625 lennukit, teisel kuul aga kõigest 178.
Kusjuures kaotuste vähenemine 3,5 korda toimus olukorras, kus lahingulendude üldarv vähenes õige vähe
– 3804-lt 3139 peale. Järgmisel kuul (23. august kuni 22. september) tõusis lahingulendude arv tunduvalt
– kuni 4243-ni. Ja mis hoopis paradoksaalne – maksimaalne (kolme kuu jooksul) lahingulendude arv
saavutati siis, kui kauglennuväe arvukus oli vähenenud esialgsega võrreldes rohkem kui kaks korda
(1200-lt 500 lennukini).
Tervikuna ei olnud nõukogude pommituslennuväe kaotused nii astronoomilised kui hävituslennuväel –
mis tõestab veelgi versiooni, et esimese ešeloni õhujõudude katastroofi peapõhjuseks oli „hävitav
ümberbaseerumine“. Kaugpommituslennuväes olid lennukite kaotused sõja esimese kahe kuu jooksul
„kõigest“ kaks kolmandikku esialgsest lennukite arvust. Rindepommitajate (SB, Ar-2, Pe-2) kaotused
võrdusid esialgsete lennukite arvuga alles septembri alguses (ÕJ Operatiivvalitsuse andmetel oli 1.
septembriks 1941.a kaotatud 2169 „kiirpommmitajat“). Ja ka Luftwaffes võrdus selleks ajaks (september
1941.a) kaotuste arv Idarindel esialgsete lennukite arvuga...
Järk-järguline nõukogude õhujõudude arvukuse ja võitlusvõime taastamine tegi võimalikuks suurte
operatsioonide läbiviimise. 28. augustil 1941.a andis J.Stalin isiklikult korralduse (Käskkiri Nr.0077):
„vaenlase tankigrupeeringu operatsiooni nurjamiseks Brjanski rindel sooritada 28-31. august 1941.a
operatsioon rinnete ja Kõrgema Ülemjuhatuse reservi õhujõududega...kokku peavad operatsioonis
osalema 450 lahingulennukit...“
Sm. Stalini korraldus täideti ja isegi ületati. Õhuoperatsioonis (tõenäoliselt kõige suurem ja õnnestunum
sõja alguses) osales 464 lahingulennukit (230 pommitajat, 55 ründelennukit, 179 hävitajat).
Operatsiooni 6 päevaga sooritas nõukogude lennuvägi umbes 4000 lahingulendu. „Lurjus Guderiani“
(just nii iseloomustas vaenlast Brjanski rinde juhataja, Stalini lemmik kindralleitnant Jerjomenko)
hävitamise operatsiooni jälgis Peakorter pingsa tähelepanuga. Õhujõudude tegevuse juhtimine tehti
ülesandeks Punaarmee ÕJ juhataja asetäitjale kindralmajor I.F.Petrovile. 4. septembril 1941.a saatis
Stalin Brjanski rindele sellise telegrammi:
„Brjansk. Jerjomenkole Petrovi jaoks. Lennuvägi tegutseb hästi... Soovin edu. Tervitage kõiki
lendureid. J.Stalin“
5. septembril andis Peakorter Petrovi grupi käsutusse veel kaks ründelennuväepolku ja kaks
hävituslennuväepolku. Ülesanne formuleeriti lühidalt: „purustada ja hävitada Guderian täielikult“
Kuid isegi sellise massilise rünnakuga ei õnnestunud „purustada ja täielikult hävitada“. 2.Tankigrupp
lõi puruks Brjanski rinde väed, seejärel Edelarinde parema tiiva väed ja läbides lahingutega 300 km,
sulges 15-17. septembril piiramisrõnga „Kiievi katla“ ümber. Peale selle pühendas „lurjus Guderian“ oma
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memuaaride seitsmeteistkümnel leheküljel, mis puudutasid 2.Tankigrupi läbimurret Edelarinde tagalasse,
meie lennuväe tegevusele täpselt kolm sõna (eesti keeles kaks. – Tõlkija märkus):
„...29. augustil ründasid suured vaenlase jõud lennuväe toetusel lõunast ja läänest 24.tankikorpust.
Korpus oli sunnitud peatama 3.tanki- ja 10.motoriseeritud diviisi pealetungi...“
Kontrast võrreldes nõukogude väejuhtide memuaaridega on vapustav – neil hävitab saksa lennuvägi
paar mehhaniseeritud korpust päevas. Kes siis, ütleme pehmemalt, eksib? Kõik, mida me teame tolle aja
lennuväerelvastuse reaalsest efektiivsusest, lubab meil anda ühese ja selge vastuse: „eksivad“
nõukogude kindralid. Nende jutustused saksa lennuväe enneolematust edust 1941.a. suvel pole muud kui
„tagurpidi jahimehejutud“ s.o hiljem välja mõeldud õigustused. Kui kõrge ka polnud Luftwaffe lendurite
meisterlikkus ja nende võitlusvaim – imesid nad siiski sooritada ei suutnud. Just seetõttu jagunesid
nõukogude keskmiste tankide kaotuste põhjused sõja ajal nii: vaenlase tankide ja suurtükkide tulest – 88
%, miinidest – 8 %, lennuväe tegevusest – ainult 4 %!
Oli vaja kardinaalset muudatust lennuväe relvastuses ja tehnikas (mis oli seotud helikopteri ja juhitavate
rakettide ilmumisega), enne kui lennuvägi sai tankivägede kõige ohtlikumaks vaenlaseks. Kuid see on
juba teise epohhi teiste sõdade teine ajalugu...
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Viimane peatükk
Austatud lugeja, meie jutustus (uurimus? juurdlus?) jõuab lõpule. Käies läbi pika ja aeg-ajalt väsitava tee,
jõudsime me niivõrd lihtsa ja mis peamine – ettearvatava tulemuseni, et ma tunnen (peab tunnistama)
kerget nõutust – kas oli vaja raisata nii palju sõnu? Punaarmee õhujõudude kaotuste põhjused olid täpselt
needsamad mis kogu Punaarmeel tervikuna. Relvajõud oli ainult üks osa sellest väliselt kindlast, kuid
sisemiselt haigest ühiskonnast. Lennuvägi oli lihtsalt osa (ehkki üsna spetsiifiline) neist relvajõududest, mis
loodi kui julma, pahelise ja agressiivse režiimi instrument. Kõik 1941.a suvel juhtunu oli vältimatu ning
ainult hitlerliku režiimi veel suurem julmus, pahelisus ja rumalus, meie riigi tohutu suured mõõtmed ja
ressursid koos demokraatliku Lääne abiga lubasid tohutu vere hinnaga taastada esimestel kuudel kaotatu,
saada vaenlasest jagu ning lõpetada sõda Berliinis.
Mis aga puudutab lennundus-tehnilisi probleeme ja järeldusi, siis neid saab formuleerida järgmisel moel:
1) Peamiseks elemendiks süsteemis „lennuk – lendur“ on lendur. See on õige isegi tänapäeval, pardakompuutrite ja isesihituvate rakettide epohhil. Seda enam kehtib see järeldus 40-ndate aastate lennuväe
puhul.
2) Lenduri lahinguline ettevalmistus koosneb lahutamatutest osadest – oskusest ja tahtmisest. Oskusest
lennata, tulistada, pommitada, leida, hävitada – ning valmisolekust ohverdada oma elu oma eskadrilli, oma
armee, oma kodumaa võidu nimel. Stalinlikus armees oli ühtemoodi halvasti nii esimese kui ka teise osaga
lahingulisest ettevalmistusest. Selle tulemusena osutuski relvajõudude (sealhulgas ka lennuväe) võitlusvõime üllatavalt madalaks: vajaliku motivatsiooni puudumist esimestel sõjakuudel süvendas veelgi madal
lennu-, laskmis- ja taktikalise ettevalmistuse tase.
3) Süsteemi „lennuk – lendur“ edukaks lahinguliseks kasutamiseks on vajalik omada lennukit, mille
taktikalis-tehnilised omadused on võrreldavad vaenlase lennukite TTA-ga. Selle „võrreldavuse“ diapasoonid on üsna laiad. Väike (10-15 %) paremus või halvemus ühes või teises parameetris (kiirus, lennulagi,
manööverdusvõime, relvade laskekaugus) ei oma põhimõttelist tähtsust ja on peaaegu alati kompenseeritav
optimaalse taktika valimisega.
4) Kogu õhujõudude süsteemi efektiivsus ja resultatiivsus on veelgi vähem sõltuv lennukite TTA-st ning
veelgi suuremal määral sõltuv eraldiseisvate elementide (eskadrill, polk) lahingutegevuse taktikast, nende
omavahelisest koostööst ja koostööst maavägedega, side- ja teavitamisteenistuse tööst, maapealsetest
tehnilistest teenistustest, lennuväljade baasi arengust ning – mis kõige tähtsam – kompetentsest
juhtkonnast. Peaaegu mitte midagi ülalnimetatust ei saa osta, varastada, kopeerida. Kõik see on vajalik luua
omal maal, oma armees. Kõige selle loomise võimalikkus sõltub sellest, mida tavatsetakse nimetada
„inimlikuks faktoriks“.
5) Stalin (selle nimega hakkame me lühiduse ja selguse mõttes kutsuma NSVL kõrgemat sõjalis-poliitilist
juhtkonda) keskendas alates 30-ndate aastate keskkohast kõik oma jõupingutused – ja ka maailma rikkaima
maa ressursid – tulevase sõja igakülgseks ettevalmistamiseks. Muu seas seati eesmärgiks maailma võimsama lennuväe loomine.
6) Kõige paremini ja edukamalt oli lahendatud sõjapidamiseks vajalike materjal-tehniliste vahendite
loomine. Muu seas loodi lennukitööstus, mis oli võimeline valmistama lahingulennukeid ühelegi teisele
Euroopa riigile mõeldamatus koguses, loodi arvukad teaduslikud ja konstruktorite organisatsioonid. Edu
saavutati tänu enneolematule materiaalsete ja finantsiliste vahendite kontsentratsioonile, aga ka tänu
üllatavale, riigireetmisele lähedasele lääne poliitikute lühinägelikkusele, kes lubasid Stalinil kokkuröövitud
finantsressursid uusimateks sõjandustehnoloogiateks muuta.
7) Kõige selle tulemusena oli 1939. aasta alguseks Stalini käsutuses tohutu hulk lennukeid (mitmeid kordi
rohkem kui ükskõik millisel samal aastal alanud maailmasõjast osavõtjal riigil), mis oma TTA poolest ei
jäänud maha maailma parimatest lennukitest.
8) Tunduvalt halvemini olid lahendatud keerulise süsteemi „Lennuvägi“ loomisega seotud probleemid.
Sellele oli palju põhjuseid. Süsteemset lähenemist probleemidele oli raske ühendada marksistlik-leninliku
maailmavaatega, mis põhines üksikisikute absolutiseerimisel. Lubamatult madal oli ka meie kollektiivse
„stalini“ (s.o kõrgema partei ja riigivõimu kandjate) üldhariduslik ja kultuuriline tase. Lõpuks oli hoopis
teine ka kaadrite potentsiaal: kui TUI ja OKB süsteemis veel taluti (aga vahel ka lubati juhtida) „sotsiaalselt
võõraid“ parteituid spetsialiste, vana vene kooli insenere ja teadlasi, siis armee, lennuväe ja sõjatööstuse
juhtkonnas 30-ndate lõpus enam „võõraid“ ei olnud. Stalini soosikud olid parimal juhul võimelised väga
intensiivseks, kuid väheefektiivseks tööks. Halvemal juhul olid need harimatud intrigaanid ja karjeristid,
kellele normaalses ühiskonnas poleks lastud isegi prügivedajate brigaadi juhtida.
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9) Sel moel kujunes Teise Maailmasõja alguseks täiesti paradoksaalne, unikaalne situatsioon: palju
lennukeid, palju lendureid, palju lennuvälju, palju lennukitehaseid, palju lennukoole. Samal ajal oli igal
pool suur puudus bensiiniautodest, voolikutest, lehtritest, akumulaatoritest, autostarteritest, raadiojaamadest
ja telefonijuhtmetest. Olid olemas uusimad kiirlaskekahurid, kuid nende jaoks polnud mürske. Olid olemas
unikaalsed süsteemid bensiinipaakide läbipuhumiseks inertgaasiga, kuid lennuväljadel polnud lämmastikku
nende jaoks. Oli olemas tohutu hulk lennukeid, kuid ei olnud traktoreid lennuvälja lumest puhastamiseks.
Oli olemas tohutu suur lennukoolide võrk, kuid kursandid tegelesid rividrilliga ja vagunite laadimisega.
Olid olemas Euroopa suurimad naftaleiukohad ja suurim naftatoodang, kuid samal ajal polnud
kõrgeoktaanilist bensiini... Lühidalt – kõike oli, kuid polnud lahinguvõimelist lennuväge.
10) Enne sõda võttis Stalin ette meeleheitliku katse olukorra parandamiseks. Selleks laiendas Stalin
(suuremal määral kui varem) lennuväele, lennukitööstusele ja teadusele spetsiifilised „stalinlikud
juhtimismeetodid“ s.o administratiivne surve, massirepressioonid, hirmu, kadeduse ja veriste intriigide
õhkkonna loomine. Selle tulemusena hävitati väljakujunenud teaduslikud kollektiivid, parimad spetsialistid
hävitati füüsiliselt või kõrvaldati kauaks ajaks loominguliselt töölt. Nõukogude lennuväepargi normaalne
uuenemisprotsess pidurdus 2-3 aastaks.
11) Mõned nädalad ja päevad enne sõja algust Saksamaaga hävitas Stalini suurema ja tõenäoliselt parema
osa õhujõudude juhtkonnast. Miks sai just õhujõudude juhtkond 1941.a kevadel järjekordseks massiterrori
ohvriks, pole senini teada. Selle veresauna tagajärjed – relvajõudude edasise demoraliseerimise osas – on
ilmselged ja ei vaja seletusi.
12) 22. juuni 1941.a seisuga ületas läänepoolsetes sõjaväeringkondades baseeruv nõukogude lennuvägi
(umbes pool lennuväe üldarvust) vaenlase lennuväge mitmekordselt kõigis arvulistes parameetrites
(lennukite, ekipaažide, eskadrillide, lennuväljade arv). Lahingulennukite TTA ja tehniline seisukord oli
täiesti rahuldav ning vastas tervikuna sõja vajadustele. Igal juhul ei jäänud nõukogude lennuväepolkude
materjalosa maha lääneliitlaste lennuväest, mille vastu võideldes kandis Luftwaffe suuri kaotusi
(Prantsusmaa) või isegi kaotas lahingu (Inglismaa).
13) Nõukogude historiograafia poolt pikki aastaid kultiveeritud müüt „ootamatust kallaletungist“ on
algusest lõpuni valelik. Rääkimata sellest, et tol momendil kehtivad lennuväe lahingumäärustikud nägid
ette vajalikke ettevaatusabinõusid „ootamatu löögi“ välistamiseks, said kõik lääne SRK-d, kõik
lennuväeosad enne sõjategevuse algust käsud väeosade kõrgendatud lahinguvalmidusse viimise kohta.
14) Sõja esimestel tundidel ja päevadel alustasid esimese ešeloni lennuväeosad paanilist
„ümberbaseerumist“ tagalasse, mis faktiliselt kujutas endast massilist deserteerumist. Lennuväe
põgenemine (kusjuures just hävituslennuväe, mille polgud asusid piirile kõige lähemal) lubas vaenlase
lennuväel karistamatult pommitada Punaarmee maavägesid, mis sai üheks peamiseks korrapäratu paanilise
taganemise põhjuseks. See maavägede põgenemine tõukas omakorda lennuväekomandöre veelgi enam
kiirendama „ümberbaseerumist“. Üks tegevus kiirendas teist tagant ning kõik see viis selleni, et enamus
läänepoolsete sõjaväeringkondade lennukipargist jäeti põgenemisel lennuväljadele maha.
15) Punaarmee peatumatu taganemine (sageli ka paaniline põgenemine) sundis ülemjuhatust kasutama
kogu allesjäänud pommituslennuväge „lahinguvälja lennukitena“ (s.o pommitama tankikolonne, sildu,
ülepääse) päeva ajal, madalal kõrgusel ja ilma hävitajate katteta. See tõi vältimatult kaasa suured kaotused
ja pommituslennuväe kiire arvulise vähenemise. Selle tulemusena kaotas nõukogude lennuvägi juba mõne
nädalaga lahingutegevuse alguses olnud arvulise üleoleku vaenlasest.
16) Arvulise võrdsuse tingimustes nõukogude lennuväega sai Luftwaffe otsustava paremuse seoses
isikkooseisu palju parema lahingulise ettevalmistuse ja võitlusvaimuga, seoses põhjalikult läbitöötatud
lahingutaktika kasutamisega, seoses väga hea side- ja juhtimissüsteemiga. Ainult tänu pidevale lisajõudude
juurdetulekule siseringkondadest ja Kaug-Idast ning pidevale uute lennuväepolkude formeerimisele
õnnestus nõukogude õhujõudude juhatusel vastutegevust organiseerida ja kindlustada minimaalne maavägede katmine.
17) „Blitzkrieg“ õhus nurjus samal põhjusel kui „Blitzkrieg“ maa peal: sakslased ei jõudnud üha uusi ja
uusi vaenlase väeosi „läbi jahvatada“, ei jõudnud õigeaegselt täiendada kaotusi kandnud väeosi (ja neil
polnud ka selleks vajalikke ressursse). Kusjuures õhus toimus see protsess – sakslaste initsiatiivi ja ülekaalu
kaotamine – tunduvalt kiiremini kui maa peal. Luftwaffe arvukus Idarindel vähenes pidevalt ja juba 1941.a.
sügiseks oli esialgse arvukusega võrreldes vähenenud poolteist-kaks korda. Teisest küljest muutus
nõukogude lennuvägi tänu distsipliini, korra ja juhtimise taastamisele, tänu lendurite ja komandöride
lahingukogemuse kasvule järjest efektiivsemaks. Tõenäoliselt oli juba 1941/42 aasta talveks kujunenud
habras tasakaal õhus.
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