
Tuna  4/2015 67

 D O K U M E N T  J A  K O M M E N T A A R  

Ida-Virumaa oli Teise maailmasõja ajal 1944. 
aastal ägedate lahingute piirkond. 1944. 

aasta veebruari alguseks saavutas Punaar-
mee Leningradi alt taganevate Saksa vägede 
kannul Narva jõe joone. Veebruari- ja märt-
sikuu jooksul püüdis Punaarmee Narva rin-
del Saksa vägede kaitsest läbi murda, kuid 
olulist edu ei saavutanud. Märtsi lõpus ja 
aprillis proovis Saksa väejuhatus likvidee-
rida Punaarmee sillapead Narva läänekaldal 
(Krivasoo sillapea), ent seda eesmärki ei suu-
detud täita. Seejärel, aprillikuu lõpus Narva 
rinne ajutiselt stabiliseerus ning kuni juuli 
teise pooleni kumbki pool siin suuremaid 
pealetunge ette ei võtnud. 

Punaarmee uus katse Narva rindel otsus-
tavat edu saavutada järgnes 1944. aasta juu-
lis. 24. juulist kuni 7. augustini1 aset leidnud 
Leningradi rinde 2. löögiarmee ja 8. armee 
pealetungioperatsiooni käigus hõivati 26. 
juulil Narva. Kuid vastaspoolel seisev Saksa 
armeegrupp „Narva“ (Armee-Abteilung 
Narwa) suutis 27. juulist kuni 7. augustini 
kestnud lahingute käigus Punaarmee Nar-
vast ligi paarkümmend kilomeetrit läänes 
nn. Tannenbergi kaitseliinil peatada. Kuna 
Punaarmee pealetungi põhiraskus lasus Tan-
nenbergi liini põhjatiival Vaivara Sinimägede 

Vastaspoolte inimkaotustest Narva 
rindel 1944. aasta 24. juulist kuni  
7. augustini (Narva ja Sinimägede 
lahingud)
Artjom Astafjev, Andrus Kütt, Reigo Rosenthal

1 2. löögiarmee ja 8. armee sõjapäevikud osutavad, et 2. löögiarmee pealetung katkes faktiliselt 6. augustil 
ja 8. armee pealetung 7. augustil. (Sõjapäevikute digitaalkoopiad on avaldatud Vene Föderatsiooni Kaitse-
ministeeriumi internetileheküljel pamyat-naroda.ru. Sõjapäevikute originaalid asuvad Vene Föderatsiooni 
Kaitseministeeriumi Keskarhiivis. Internetileheküljel pamyat-naroda.ru on 8. armee 1944. a. augusti sõja-
päeviku leidandmetena märgitud f. 217, n. 1221, s. 5177 ja 2. löögiarmee päeviku leidandmetena f. 309,  
n. 4073, s. 580.)

2 Vt. nt. Eesti ajalugu. VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu, 2005, lk. 220.
3 Vt. M. Laar. Sinimäed 1944. (3. täiendatud ja parandatud trükk.) Tallinn, 2012, lk. 352.
4 On avaldatud vaid osalised andmed (perioodi 24.–30. juuli kohta). (Vt. Rossija i SSSR i v vojnax XX veka. 

Poteri Vooružennyx Sil. Statističeskoe issledovanie. Moskva, 2001, lk. 315.)

piirkonnas, siis on Eesti ajalookirjanduses 
sageli kasutatud ka nimetust Sinimägede 
lahingud.

1944. aasta juulis ja augustis Narva rindel 
peetud võitlusi on ajalookirjanduses peetud 
äärmiselt ohvriterohketeks – isegi Eesti aja-
loos kõige ohvriterohkemateks lahinguteks.2 
Eriti just Punaarmee kaotusi on hinnatud 
äärmiselt suurteks. Ajalookirjanduses koh-
tab erinevaid oletusi Punaarmee kaotuste 
arvu kohta. Näiteks on ajaloolane Mart Laar 
oletanud, et ainuüksi 2. löögiarmee kaotas 
1944. aasta juulis ja augustis Narva rindel 
surnute ja haavatutena umbes 60 000 inimest. 
Selle aluseks on omakorda tema oletus, et 
armee käsutuses väidetavalt olnud ligi 70 000 
mehest löödi „praktiliselt kõik rivist välja“ või 
„suurem osa hukkus“.3

Käesoleva artikli autoritele teadaolevalt 
pole ajalookirjanduses seni avaldatud kokku-
võtlikke andmeid Punaarmee inimkaotustest 
pealetungi käigus Narva rindel 1944. aasta 
juulis ja augustis, mis põhinevad Punaarmee 
väeosade eneste kaotusaruannetel.4 Artikli 
üks eesmärke ongi seda lünka täita, kasuta-
des Vene Föderatsiooni Kaitseministeeriumi 
Keskarhiivis leiduvaid Teise maailmasõja aeg-
seid dokumente. Ehkki need võivad sisaldada 
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ebatäpsusi (nagu muide vastaspoole aruan-
dedki), saab nende põhjal kaotustest siiski 
tunduvalt usaldusväärsema pildi, kui on seni 
ajalookirjanduses esitatud hinnangud.

Artikli teine eesmärk on avaldada tea-
daolevad andmed Narva rinnet kaitsnud 
Saksa armeegrupi „Narva“ inimkaotuste 
kohta 1944. aasta juuli ja augusti lahingutes. 
Senises ajalookirjanduses ei valitse selles 
osas päris tühi lünk, sest Mart Laar on oma 
2012. aastal avaldatud uurimuses mõnin-
gaid vastavaid andmeid ära toonud, viida-
tes Ameerika Ühendriikide Rahvusarhiivis 
(NARA) säilitatavatele armeegrupi „Narva“ 
kaotustearuannete koopiatele (mikrofilmil). 
Mart Laar on esitanud koondandmeid kahe 
perioodi kohta: 23. juuli kuni 7. august ja 23. 
juuli kuni 19. august. Siiski pole ta sealjuu-

res kogukaotuste hulka arvestanud kaotatud 
ohvitseride arvu.5 Laari avaldatud andmed 
on samale arhiiviallikale6 viidates esma-
kordselt avaldanud Andrus Kütt 2006. aas-
tal Internetis sõjandusfoorumis Militaar.net.7 
Sama arhiiviallika põhjal on võimalik esitada 
armeegrupi „Narva“ kaotused täpsustatuna 
perioodil 23. juuli kuni 7. august, mida käes-
olevas artiklis tehaksegi.

Punaarmee kaotused

Punaarmee kaotuste kohta on artikli auto-
rite käsutuses andmed järgmistest dokumen-
tidest: Leningradi rinde staabi aruanne 2. 
löögiarmee ja 8. armee kogukaotuste kohta 
1944. aasta juulis8 ning Leningradi rinde 
staabi aruanded 2. löögiarmee ja 8. armee 

8. armee 120. laskurdiviisi 538. laskurpolgu ohvitseride kaotusnimekiri perioodi 24.–28.07.1944 kohta. 
Vene Föderatsiooni Kaitseministeeriumi Keskarhiiv, fond 33, nimistu 11458, säilik 373, leht 125  
– https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4696620

5 Vt. M. Laar. Sinimäed, 1944, lk. 353.
6 NARA T-312/1635 (mikrofilm).
7 http://www.militaar.net/phpBB2/viewtopic.php?f=6&t=5138 (postitus 10.06.2006).
8 Vene Föderatsiooni Kaitseministeeriumi Keskarhiiv, f. 217, n. 1244, s. 643 II, l. 513–515p.

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4696620
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kaotuste kohta 1944. aasta 1.–20. juulini.9 
Nende dokumentide põhjal on arvutatud 
(juulikuu kogukaotustest on lahutatud kao-
tused 1.–20. juulini) 2. löögiarmee ja 8. armee 
kaotused Narva rindel perioodil 21.–31. juuli, 
mis on ära toodud tabelis 1. Samuti on auto-
rite käsutuses andmed Leningradi rinde 
staabi aruannetest 2. löögiarmee ja 8. armee 
kaotuste kohta 1.–9. augustini, mis on ära 
toodud tabelis 2.10 Tabelis 3 sisalduvad tabe-
lite 1 ja 2 summeeritud andmed perioodi 21. 
juuli kuni 9. august kohta. 

Lisaks ülalmainitud dokumentidele on 
autorid kasutanud dokumente Vene inter-
netiandmebaasis „Memorial“,11 mis sisaldab 
Vene Kaitseministeeriumi Keskarhiivist pärit 
Punaarmee väeosade taastumatute kaotuste12 
aruannete digitaalkoopiaid (skaneeringuid) 
Teise maailmasõja perioodist. Andmebaasi 
koostajate sõnul sisaldab see praegu üle 
16 miljoni dokumendi. Olgu rõhutatud, et 
andmebaas ei sisalda dokumente haavatute 
kohta. 

Andmebaas on muu hulgas otsitav väe-
osa nimetuse ja kaotuse kandmise kuupäeva 
järgi, kuid andmebaasi kasutamist raskendab 
asjaolu, et väeosade nimetused pole sinna 
kantud ühtsel moel, vaid esineb erinevaid 
variante. 

Üks artikli autoreid (Reigo Rosenthal) on 
andmebaasis „Memorial“ teostanud otsinguid 
2. löögiarmee ja 8. armee laskurdiviiside, 
kindlustatud rajoonide, trahviroodude ning 
iseliikuvate suurtükiväe- ja tankipolkude 
kaotuste kohta perioodil 24. juuli kuni 7. 
august. Otsingute teostamisel on arvestatud 
erinevaid väeosanimetuste variante, samuti 
on otsingutulemused üle kontrollitud ning 
eemaldatud on võimalikud asjassepuutuma-
tud või topelttulemused. Saadud andmed 
lahingutegevuses hukkunutest ja teadmata 
kadunutest on kantud tabelisse 4. 

Asjaolu, et tabelis 4 sisalduvad andmed 
hukkunute ja teadmata kadunute kohta 
perioodil 24. juuli kuni 7. august (7530 ini-

mest) ületavad samasuguseid andmeid 
pikema perioodi (21. juuli kuni 9. august) 
kohta tabelis 3 (7301 inimest), on seleta-
tav eelkõige sellega, et tabel 4 (andmebaas 
„Memorial“) sisaldab ka hilisemaid täienda-
vaid väeosade kaotustearuandeid, mis tabe-
lis 3 ei sisaldu, kuna need aruanded ei olnud 
tabeli 3 aluseks olevate dokumentide koosta-
mise hetkeks koostajateni jõudnud. 

Tabelite 3 ja 4 võrdluse põhjal võib ühtlasi 
oletada, et haavatute arv kujunes pärast hili-
semaid täpsustusi tegelikult suuremaks, kui 
see on näidatud tabelis 3.

Asjaolu, et andmed hukkunute ja tead-
mata kadunute kohta tabelis 4 ületavad 
tabelis 3 toodud andmeid, annab ka alust 
oletada, et tabeli 4 aluseks olnud otsing 

Langenud ja haavatud ohvitseride nimekiri 
Armeegrupp „Narva” kokkuvõttes kaotuste kohta 
04.08.1944. (NARA T-312/1635, kaader 79.)

9 Vene Föderatsiooni Kaitseministeeriumi Keskarhiiv, f. 217, n. 1244, s. 643 II, l. 499–501, 505–507.
10 Vene Föderatsiooni Kaitseministeeriumi Keskarhiiv, f. 217, n. 1244, s. 643 II, l. 522–524.
11 http://www.obd-memorial.ru/html/index.html
12 Surnud, hukatud, teadmata kadunud.
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andmebaasis „Memorial“ on olnud võrdle-
misi põhjalik. Siiski pole mõistagi täielikult 
välistatud võimalikud puudujäägid otsingu-
tulemustes.

Tabelist 4 on välja jäänud 2. löögiarmee 
ja 8. armee erinevate väeosade (suurtüki- ja 
inseneriväeosad väljaspool diviise, mitmesu-
gused tagalaväeosade jne.) kaotusteandmed, 
mis aga üldpilti kindlasti ei muuda. Tabelist 
välja jäänud väeosade taastumatud kaotused 
võisid hinnanguliselt kokku olla kuni paar-
sada inimest.

Järgnevates tabelites ei sisaldu ka 2. löö-
giarmeed ja 8. armeed toetanud 13. õhuar-
mee ja Balti laevastiku õhujõudude kaotused. 
Andmebaasi „Memorial“ põhjal kaotas 13. 
õhuarmee Narva rindel ja Kirde-Eesti kohal 
lahingulendudel hukkunute ja teadmata 
kadunutena 98 inimest ja Balti laevastiku 
õhujõud 3 inimest (siia hulka pole arvestatud 
kaotusi õnnetusjuhtumite tulemusena, samuti 
mitte Soome lahe kohal Saksa laevastiku rün-
damisel või Balti laevastiku aluste õhust kat-
misel kantud kaotusi).

Tabel 1. Punaarmee 2. löögiarmee ja 8. armee väeosade inimkaotused 1944. aasta 21. juulist 
kuni 31. juulini Leningradi rinde staabi andmeil.

2. löögiarmee 8. armee Kokku
Surnud 2605 1722 4327
Teadmata kadunud 182 93 275
Haavatud 10 649 6712 17 361
Haigestunud 318 50 368
Muud kaotused13 12 6 18
Kokku 13 766 8583 22 349

Tabel 2. Punaarmee 2. löögiarmee ja 8. armee inimkaotused 1944. aasta 1. augustist kuni  
9. augustini Leningradi rinde staabi andmeil.

2. löögiarmee 8. armee Kokku
Surnud 1776 685 2461
Teadmata kadunud 208 30 238
Haavatud 6070 3583 9653
Haigestunud 251 245 496
Muud kaotused 26 8 34
Kokku 8331 4551 12 882

Tabel 3. Punaarmee 2. löögiarmee ja 8. armee inimkaotused 1944. aasta 21. juulist kuni  
9. augustini Leningradi rinde staabi andmeil.

2. löögiarmee 8. armee Kokku
Surnud 4381 2407 6788
Teadmata kadunud 390 123 513
Haavatud 16 719 10 295 27 014
Haigestunud 569 295 864
Muud kaotused 38 14 52
Kokku 22 097 13134 35 231

13 Muude kaotuste hulka arvestati õnnetusjuhtumite tõttu hukkunud ja vigastatud, desertöörid ning kohtuot-
susega hukatud või vangistusse määratud sõjaväelased.
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Tabel 4. Punaarmee 2. löögiarmee ja 8. armee lahingukaotused surnute ja teadmata kadu-
nutena 1944. aasta 24. juulist kuni 7. augustini andmebaasi „Memorial“ andmeil (väeosade 
kaotustearuanded).14

2. laskurdiviis 331 
7. eesti laskurdiviis 17
11. laskurdiviis 494
43. laskurdiviis 359 
48. laskurdiviis 471 
72. laskurdiviis 283 
98. laskurdiviis 234 
109. laskurdiviis 439 
120. laskurdiviis 578 
123. laskurdiviis 336 
125. laskurdiviis 351 
131. laskurdiviis 560 
168. laskurdiviis 369 
189. laskurdiviis 457 
191. laskurdiviis 406 
201. laskurdiviis 531 
249. eesti laskurdiviis 13
256. laskurdiviis 443 
265. laskurdiviis 4 
268. laskurdiviis 345 
9. kindlustatud rajoon 84 
16. kindlustatud rajoon 79 
79. kindlustatud rajoon 9 
5., 7., 8., 14., 268., 269. üksik trahvirood 131 
31. kaardiväe üksik rasketankipolk, 45., 82., 98., 185. ja 221. üksik 
tankipolk, 806., 1198., 1222., 1495. ja 1811. iseliikuv suurtükiväepolk 

206 

Kokku 7530

Kokkuvõttes võib artikli autorite käsu-
tuses oleva Punaarmee dokumentatsiooni 
põhjal 2. löögiarmee ja 8. armee inimkaotusi 
surnute ja teadmata kadunutena Narva rindel 
1944. aasta 24. juulist kuni 7. augustini hin-
nata 7700–7800 inimesele (koos lennuväega). 
Teadaolev haavatute arv on ligi 27 000; või-
malik, et see on siiski mõnevõrra ebatäielik, 
kuid tõenäoliselt mitte suures ulatuses ning 
pigem ei ületa 30 000 piiri.

Saksa vägede kaotused

Andmeid Saksa vägede kaotuste kohta 1944. 
aasta juulis ja augustis võib leida armee-
grupi „Narva“ sõjapäeviku lisast, mis sisal-
dab armeegrupi staabi kokkuvõtteid oma 
kaotuste kohta. Need andmed ei sisalda 
küll armeegruppi toetanud Saksa lennuväe 
(sealhulgas õhutõrjeväeosade) kaotusi, kuid 
tõenäoliselt olid need võrreldes armeegrupi 

14 Tabelisse on arvatud need surmavalt haavatud, kes surid väeosa juures (kui on teada haavatasaamise kuupäev, siis 
on kaotus arvestatud selle kuupäeva andmete hulgas). Tabelisse ei ole kantud surmavalt haavatuid, kes surid pärast 
tagalasse evakueerimist meditsiiniasutuses, mis ei allunud tabelis näidatud väeosadele (evakueeritute haavatasaamise 
aega ei ole andmebaasi “Memorial” põhjal sageli võimalik kindlaks teha). Tabelisse ei ole ühtlasi arvatud inimesi, 
kes surid haavadesse tabelis näidatud diviiside meditsiinipataljonis, kuid ei kuulunud tabelis näidatud väeosade 
koosseisu (reeglina oli sellistel juhtudel tegemist väljaspool diviise seisvate suurtükiväeosade liikmetega).
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omadega tühised. Armeegrupi väeosad täp-
sustasid oma juulis ja augustis kantud kaotusi 

kuni septembrikuuni välja. Neid täpsustusi on 
alljärgnevalt ka arvestatud. 

Tabel 5. Armeegrupi „Narva“ inimkaotused 1944. aasta 23. juulist kuni 7. augustini.15

Surnud Haavatud Teadmata 
kadunud

Kokku

11. jalaväediviis 346 1395 40 1781
300. eriotstarbeline diviis 75 464 69 608
11. SS-vabatahtlike tankigrenaderidiviis 
„Nordland“ 373 1420 117 1910

4. SS-vabatahtlike tankigrenaderibrigaad 
„Nederland“ 156 740 959 1855

20. SS-grenaderidiviis 313 1429 685 2427
6. SS-vabatahtlike ründebrigaadi 
„Langemarck“ I pataljon 31 137 28 196

227. jalaväediviisi osad 32 208 4 244
113. julgestusrügement 119 359 65 543
Väli-tagavarapataljon „Reval“ ja eesti 
politseiüksused 25 174 – 199

Mereväe lahingpataljon „Ostland“ 4 13 – 17
Muud väeosad 48 246 1 295
Kokku 1522 6585 1968 10 075

Märkus 1. 11. SS-tankigrenaderidiviisi „Nordland“, 4. SS-vabatahtlike tankigrenaderibrigaadi 
„Nederland“, 20. SS-grenaderidiviisi ja 113. julgestusrügemendi näitajad sisaldavad vähesel mää-
ral ka kaotusandmeid perioodide 21.–22. juuli ja 8.–10. august kohta. 300. eriotstarbelise diviisi 
ja kategooria „muud väeosad“ näitajad sisaldavad vähesel määral ka kaotusandmeid perioodi 
8.–11. august kohta. 

Märkus 2. 20. SS-grenaderidiviisi, 300. eriotstarbelise diviisi ja kategooria „muud väeosad“ and-
med ei sisalda kaotusi (tõenäoliselt väike hulk), mida raporteeriti üheskoos pikema ajavahemiku 
jooksul kantud kaotustega.

Märkus 3. Teadmata kadunute kategooriasse võis sattuda desertööre, kelle puhul polnud teada, 
kas isik oli hukkunud, vangi langenud või deserteerinud.

Märkus 4. Väli-tagavarapataljon „Reval“ on eestikeelses ajalookirjanduses tuntud ka kui Fischeri 
väli-tagavarapataljon.

Olgu lisatud, et tabelis 5 märgitud väe-
osadest koosnesid valdavalt eestlastest 20. 
SS-grenaderidiviis, 300. eriotstarbeline diviis, 
väli-tagavarapataljon „Reval“ ja eesti polit-
seiüksused. Nende kaotused, kokku 3234 
inimest, moodustasid tabelis vaadeldaval aja-
vahemikul ligikaudu 32 protsenti armeegrupi 
„Narva“ kogukaotustest.

Kokkuvõttes võib olemasolevate and-
mete põhjal Punaarmee kaotusi surnute, 
haavatute ja teadmata kadunutena Narva ja 
Sinimägede lahingutes 1944. aasta 24. juu-
list kuni 7. augustini hinnata ligikaudu 35 000 
inimesele. Ehkki see arv pole ilmselt päris 
täielik (eriti haavatute osas), ei ole tõenäo-
line, et täpsustatuna lisanduks sellele roh-

15 Armeegrupp „Narva“ sõjapäeviku lisa, kokkuvõtted kaotuste kohta 24.07–07.08.1944, 08.08.1944, 09.08.1944, 
11.08.1944, 13.08.1944, 15.08.1944, 24.08.1944, 05.09.1944, 07.09.1944, NARA T-312/1635 (mikrofilm), kaadrid 
86, 87, 89, 93, 96, 99, 117, 141, 146.
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kem kui paar-kolm tuhat inimest. Samal ajal 
Saksa vägede kaotused surnute, haavatute ja 
teadmata kadunutena võisid ulatuda 10 100 

inimeseni, millest ligikaudu 3200 moodusta-
sid peamiselt eestlastest koosnenud väeosade 
kaotused.

Vaade 1944. aastal sõjategevuse käigus purustatud Narva kindlusele. EFA 280.0-62804

Punaarmee forsseerimas Narva jõge 1944. a. suvel Narva lähistel. EFA 333.0-80449
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