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1
Võidupalavik

1944. aasta 27. augusti varahommikul sõitis kindral Dwight D. Eisen-
hower Chartresist välja, et äsja vabastatud Pariisi oma silmaga näha. 
„Täna on pühapäev,“ ütles liitlasvägede kõrgeim ülemjuhataja kindral 
Omar Bradleyle, kelle ta kaasa kutsus. „Kõik magavad kindlasti kaua. 
Me teeme selle suurema kärata ära.“ Kuid väidetavalt „mitteametlikuks 
külaskäiguks“ Prantsusmaa pealinna poole kihutavad kaks kindralit 
olid kõike muud kui silmatorkamatud. Kõrgeima ülemjuhataja kaitse-
värvi Cadillaci eskortisid kaks soomusautot ja teed näitas džiip, milles 
istus brigaadikindral. 

Kui nad Porte d’Orléans’i jõudsid, ootas neid ees kindralmajor 
Gerow’ käsul ülesrivistatuna 38. ratsaluureeskadroni veelgi suurem 
saatesalk. Eisenhoweri vana sõber Leonard Gerow oli ikka veel vihane, 
sest Prantsuse 2. soomusdiviisi ülem, kindral Philippe Leclerc oli Pariisi 
peale tungimise jooksul pidevalt tema käske eiranud. Eelmisel päeval oli 
Gerow, kes pidas end Pariisi sõjaväevalitsuse juhiks, keelanud  Leclercil ja 
tema diviisil osaleda kindral De Gaulle’i rongkäigus Triumfikaare juurest 
Notre Dame’i. Ta käskis prantslasel selle asemel „jätkata käimasoleva 
ülesande täitmist: puhastada Pariis ja selle ümbruskond vaenlastest“. 
Leclerc oli kogu pealinna vabastamise ajal Gerow’d ignoreerinud, kuid 
saatis sel hommikul osa oma diviisist linnast põhja pool Saint-Denis’ 
ümbruses olevate Saksa positsioonide vastu. 
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Pariisi tänavad olid tühjad, sest taganevad sakslased olid kaasa viinud 
peaaegu kõik liikumisvõimelised sõidukid. Isegi metroo toimis elektri-
varustuse häirete tõttu etteaimamatult ja õigupoolest sõltus kogu Valguse 
Linn mustalt turult soetatud küünaldest. Tema kaunid hooned mõjusid 
kulunute ja pleekinutena, ehkki olid õnneks puutumatuks jäänud. Hitleri 
käsk Pariis „varemeteväljaks“ muuta oli täitmata jäetud. Vahetult vabas-
tamisele järgnenud vaimustuses hõiskasid inimesed tänavatel veel iga 
kord, kui USA sõdurit või sõidukit nägid. Kuid üsna pea hakkasid pariis-
lased pomisema „Pire que les boches“ – „Hullemad kui fritsud“. 

Hoolimata Eisenhoweri märkusest „suurema kärata“ Pariisis ära 
käia oli nende külaskäigul kindel eesmärk. Nad pidid kohtuma kindral 
Charles de Gaulle’iga, kelle juhitud Prantsuse ajutist valitsust president 
Roosevelt tunnustamast keeldus. Pragmaatiline Eisenhower oli valmis 
eirama presidendi selgesõnalist korraldust, et Ameerika Ühendriikide 
relvajõud polnud Prantsusmaal kindral de Gaulle’i võimule upitamiseks. 
Kõrgem ülemjuhataja tahtis, et tema rindejoone taga valitseks kord, ja 
kuna de Gaulle oli ainus isik, kes seda tõenäoliselt tagada suutis, oli ta 
valmis Prantsuse kindralit toetama. 

Ei de Gaulle ega Eisenhower soovinud lasta vabastamise ohtlikul 
kaosel kontrolli alt pääseda, eriti ajal, mil levisid pöörased kuulujutud, 
äkilised paanikahood, vandenõuteooriad ja arvatavate kollaboratsionis-
tide kättemaksuks ülesandmised. 4. USA jalaväediviisi vastuluureteenis-
tuse staabiseersant, kirjanik J. D. Salinger koos ühe kaaslasega oli Pariisi 
raekoja lähedal toimunud tulevahetuses ühe kahtlusaluse kinni võtnud, 
kuid rahvamass tiris kinnipeetu minema ja peksis ta ameeriklaste silme 
ees surnuks. De Gaulle’i eelmise päeva võidumarss Triumfikaarest Notre 
Dame’i juurde oli lõppenud korratu tulistamisega otse peakirikus endas. 
See intsident veenis de Gaulle’i, et ta peab vastupanuliikumisel relvad 
käest võtma ja selle liikmed Prantsuse regulaarväkke mobiliseerima. 
Juba samal õhtupoolikul jõudsid mundrid SHAEF-i* (liitlaste ekspedit-
sioonivägede peastaapi). Õnnetuseks polnud neil piisaval hulgal väikseid 

* Vt „Sõnaseletused“ lk 13.
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numbreid, sest keskmine prantsuse mees oli ameeriklasest märgatavalt 
lühemat kasvu. 

De Gaulle’i kohtumine kahe Ameerika kindraliga toimus sõja-
ministeeriumi hoones Saint-Dominique’i tänaval. Seal oli ta lühikeseks 
jäänud ministrikarjäär 1940. aasta traagilisel suvel alguse saanud ja 
sinna oli ta järjepidevuse rõhutamiseks tagasi pöördunud. 

Tema valem Vichy režiimi häbi kustutamiseks oli majesteetlikult 
lihtne: „Vabariik pole kunagi olemast lakanud.“ De Gaulle tahtis, et 
Eisenhower seaduse ja korra tagamiseks Leclerci diviisi Pariisi jätaks, 
kuna aga mõned Leclerci üksused olid nüüd hakanud edasi liikuma, 
soovitas ta, et ehk võiksid ameeriklased linnarahvale „jõudemonstrat-
siooniga“ muljet avaldada, kinnitades, et sakslaste naasmist pole põhjust 
karta. Mis oleks, kui terve diviis või isegi kaks teel rindele läbi Pariisi 
marsiks? Eisenhower, kelle meelest oli pisut irooniline, kuidas de Gaulle 
palus Ameerika Ühendriikide vägedel tema „positsiooni kindlustada“, 
pöördus Bradley poole ja küsis tolle arvamust. Bradley kostis, et järg-
mise paari päevaga saaks seda kindlasti korraldada. Nii kutsuski Eisen-
hower de Gaulle’i kindral Bradley seltsis paraadi vastu võtma. Ta ise 
kavatses eemale jääda. 

Pärast Chartres’i naasmist kutsus Eisenhower kindral sir Bernard 
Montgomery de Gaulle’i ja Bradleyga paraadi vastu võtma, kuid too 
keeldus Pariisi tulemast. See väike, kuid kõnekas üksikasi ei takis-
tanud mõnesid Briti ajalehti ameeriklasi süüdistamast, et nood tahavad 
kogu kuulsuse endale hoida. Fleet Streeti kinnismõte näha peaaegu iga  
SHAEF-i otsuse taga Montgomery ja seega kogu Suurbritannia paika-
panemist tegi liitlaste suhetele tõsist kahju. See peegeldas üldisemat 
nördimust Suur britannia kõrvaletõrjumise üle. Nüüd juhtisid mängu 
ameeriklased, kes tahtsid võidu endale hoida. Eisenhoweri Briti asetäitja, 
lennuväekindral sir Arthur Tedder, oli Briti ajakirjanduse eelarvamuste 
pärast mures: „See, mida ma SHAEF-is kuulsin, tekitas minus kartust, et 
too tegevus põhjustas liitlaste vahel tõsiseid lahkhelisid.“ 

Järgmisel õhtul suundus kindralmajor Norman D. Cota juhitud  
28. USA jalaväediviis paduvihma käes Versailles’ist Pariisi poole teele. 
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Cota (hüüdnimega Dutch), kes (Normandia dessandi ajal) Omaha 
sektoris erakordset vaprust ja juhitalenti ilmutas, oli diviisi juhtimise 
üle võtnud vähem kui kaks nädalat tagasi, pärast seda, kui ta eelkäija 
Saksa snaipri kuulist langes. Juunis ja juulis Normandia hekkide vahel 
toimunud lahingud olid aeganõudvad ja ohvriterohked, kuid kindral 
George S. Pattoni 3. armee juhitud läbimurre augusti algul tõi Seine’i jõe 
ja Pariisi enda poole tungimisel kaasa optimismipuhangu. 

Boulogne’i metsas olid Cota meeste jaoks üles seatud dušid, et 
nad saaksid end paraadiks puhtaks küürida. Järgmisel hommikul,  
29. augustil, marssis diviis mööda Avenue Fochi Triumfikaare juurde 
ja sealt edasi piki Champs-Elysées’d. Kiivrites jalaväelased, täägistatud 
püssid seljas, marssisid täies lahinguvarustuses. Kaitsevärvi mundrites 
mass, üks 24-meheline viirg teise järel, täitis kogu laia puiestee. Iga 
sõduri õlal oli diviisi vapp, Pennsylvania punane lukukivi sümbol, mida 
sakslased olid selle kuju järgi hakanud kutsuma vereämbriks. 

Prantslasi hämmastas nii ameeriklaste mundrite ebaformaalsus kui 
ka nende sõidukite näiliselt lõpmatu arv. „Une armée de mécanos,“ 
märkis Jean Galtier-Boissière oma päevikusse. Sel hommikul ei suutnud 
prantslastest pealtvaatajate summ uskuda, et ühelainsal jalaväediviisil 
võiks olla nii palju sõidukeid: loendamatud džiibid, mõned .50-kaliib-
riliste kuulipildujatega relvastatud luuresoomusautod, suurtükiüksused 
oma 155 mm Long Tom haubitsatega roomiktraktorite taga, pioneerid, 
tagalateenistused väikeste veokite ja kümnetonniste veoautodega, 
tankid M-4 Sherman ja tankitõrje liikurkahurid. See etendus muutis 
Prantsus maa näiliselt vastupandamatu vallutaja Wehrmachti hobuveol 
transpordi 1940. aastal veidralt vanamoeliseks. 

Concorde’i väljakule oli üles seatud tribüün. USA pioneerid olid 
selle moodustanud kummulipööratud ründepaatidest, mida varjas pikk 
Prantsuse rahvusvärvides eesriie, selle kõrval lehvis tuules tähelippude 
rida. Tribüüni ees mängis paraadi juhtinud 56-liikmeline orkester diviisi 
marssi „Khaki Bill“. Vaatemängu jälgivad prantslased ei tarvitsenud seda 
aimata, kuid kõik sõdurid teadsid, et 28. diviis oli teel Saksa positsioonide 
alla linna põhjaservas. „See oli üks kõigi aegade tähele panuväärsemaid 
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rünnakukäske,“ märkis Bradley oma abile. „Ma ei usu, et paljud aru 
said, et need mehed marssisid paraadilt otse lahingusse.“ 

La Manche’i rannikul tuli Kanada 1. armeel vallutada suur Le Havre’i 
sadam, kuna 2. Briti armee tungis kirdesuunal Pas de Calais’ poole, kus 
asusid mitmed sakslaste V-rakettide stardiplatsid. Hoolimata tankistide 
kurnatusest ja 30.–31. augusti öisest ägedast tormist vallutas kaardiväe 
soomusdiviis Prantsuse vastupanuliikumise toel Amiensi ja üle Somme’i 
viivad sillad. General der Panzertruppe Heinrich Eberbach, Saksa  
5. tankiarmee ülem, ei jõudnud järgmisel hommikul reageerida. See-
järel suutis brittide edasitung lüüa kiilu 5. tankiarmee jäänuste ja Pas 
de Calais’d hoidva Saksa 15. armee vahele. Kanadalased, eesotsas Royal 
Regiment of Canada, Royal Hamilton Light Infantry ja Essex Scottish, 
liikusid Dieppe’i suunas, kus nad kahe aasta taguse katastroofilise rün-
naku ajal nii ränki kaotusi olid kandnud. 

Liitlaste võidueufooria poleks saanud suurem ollagi. Juulikuine 
pommi atentaadi katse Hitleri vastu andis hoogu mõttele, et lagunemine 
oli juba alanud nagu 1918. aastal, kuid tegelikult oli vandenõu läbi-
kukkumine natside võimu hoopis mõõtmatult tugevdanud. SHAEF-i 
luure osakond G-2 kuulutas reipalt: „Augustikuised lahingud otsustasid 
asja ning lääne rindel on vaenlane löödud.“ Londonis uskus sõjakabinet, 
et jõuludeks on kõik läbi, ning seadis plaanide koostamisel vaenutegevuse 
lõpukuupäevaks 31. detsembri. Ainult Churchill jäi sakslaste võitlusvaimu 
suhtes valvsaks. Washingtonis võimaldasid samasugused eeldused pöö-
rata üha rohkem tähelepanu endiselt meeleheitlikule võitlusele Jaapaniga 
Vaiksel ookeanil. USA sõjatoodangu komitee hakkas sõjamoona tootmis-
lepinguid tühistama, sealhulgas suurtükimürskude omi. 

Ka paljud sakslased arvasid, et lõpp on käes. Oberstleutnant Fritz 
Fullriede Utrechtis kirjutas oma päevikusse: „Läänerinne on läbi, vaen-
lane on juba Belgias ja Saksamaa piiril; Rumeenia, Bulgaaria, Slovakkia 
ja Soome paluvad rahu. Täpselt nii nagu 1918. aastal.“ Ühes Berliini 
raudteejaamas riskisid protestijad seada üles loosungi kirjaga: „Me 
tahame rahu mis tahes hinnaga.“ Idarindel oli Punaarmee operatsiooni 
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