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אביו וסבו היו קצינים בצבא הצאר . אלכסיי אנטונוב נולד קצין מטה, בעיני בני זמנו

  .והוא גדל בערי צבא

זה שיבש את . 1908ב  – 12אביו נפטר כשהיה בן . כילד החל עם אביו לתרגילים

האנטונובים עברו  1914 - ב Iע "כאשר פרצה מלה. תכניותיו לקרירה צבאית

את השרות .  לפטרוגרד ואלכסי שילב עבודה במפעל עם לימודים באוניברסיטה

  .1917הוא נפצע בקרב בקיץ , ימנט'הצבאי החל כצוער ברג

מה בבית בפטרוגרד הציבה אותו קרוב למרכז האירועים בין מהפכת פברואר החל

שהובילה להדחת הצאר למהפכת אוקטובר שהביאה את לנין והבולשביקים 

  . לשלטון

לא אירוע חריג בצבא  –ימנט שלו הוא מונה כעוזר שליש 'כאשר אנטונוב חזר ליחידת מילואים ברג

ידאלי למישהו שהיה עתיד לעלות בדרגות בצבא האדום זה היה רקע א. הרוסי שהיה במצב כאוטי

  .IIע "במהלך מלה

אבל הוא לא הוצב לשרת ביחידות , הסביבה המשפחתית של אנטונוב הכינה אותו לקריירה צבאית

שזכו לניסיון , אנשים כמו אנטונוב היו הבסיס לצבא האדום החדש. נגד המהפכה של הצבא הלבן

למדו את הצד התיאורטי בקורס הראשון של המכללה , סיתמעשי במהלך מלחמת האזרחים הרו

ה בקורס הראשון למבצעים ובקורס הראשון באקדמיה אנטונוב היה תלמיד כוכב בפרונז(החדשה 

  ).שתיהן בנו את המטות למסגרות גבוהות יותר ולמטה הכללי, למטה הכללי

אלה סבלו מנחת ידו של , שיחק מזלו של אנטונוב שלא היה בכיר מספיק להתמנות כמפקד עוצבה

  .1937-8 - סטלין ב

אנטונוב היה אחד  1937 - ב. במקום זאת אנטונוב היה אחד מאלה שקודמו למלא את מקום המודחים

  .ם שמונו לתפקידי מפתח"חניכי המכללה לפו 30 -מ

היכן שגובשו העוצבות המשוריינות שהובילו , 1935 -ב" קייב"אנוטונוב היה אחד ממתכנני התמרון 

הוא היה בין מחברי מדריכי השדה הטקטיים אתם . 1945 – 1943נצחונות הצבא האדום בון  את

ומונה כסגן ראש המטה למחוז קייב  41הוא עזב את פרונזה במרץ . החל הצבא האדום את המלחמה

  .שאמור היה לספוג את המאמץ הגרמני העיקרי בעתיד

  .לנינגרד –למזלו המכה הגרמנית היתה צפונה משם בציר מוסקבה 

בחודשי הקטסטרופה הראשונים שך המלחמה אנטונוב גילה יכולות גבוהות שתחזקו כאשר הרוסים 

מכת הנגד שתכנן אנטונוב , ט של החזית הדרומית"כרמ 41' בבנו. הנגד הראשונות בהתקפותהחלו 

  .מיוס -אילצה את קלייסט לסגת מרוסטוב אל מאחרי נהר ה

בשני המבצעים . לודוביה-ברבנקוהחזית הדרומית מילאה תפקיד מוצלח בבלימת מבצע  42בינואר 

, יחודיות, אנטונוב פיקח שקדנות על הארגון מחדש של הכוחות המוגדלים כדי ליצור קבוצות מהלומה

לוזוביה -במבצע ברבנקו, לכם הגרמנים הופתעו בשתי ההתקפות, באמצעיות אמצעי הסוואה והטיה

טונוב ייצר תכנית אש ארטילרית שהייתה מעבר למה שהגרמנים העריכו כיכולת של הצבא האדום אנ

  .וגרמה לאבידות כבדות מעט  לפני בהחלה ההתקפה

מפקדת החזית . כאשר הוורמכט החל במתקפת הקיץ לדרום רוסיה החזית הדרומית נהדפה לקוקז

ט בקבוצת הים "כרמ. וש מפקדות שונותט בשל"אנטונוב תפקד כרמ 1942פורקה ובין יולי ודצמבר 

ישן לפעמים עטוף במעיל , הוא עבד ברציפות. "טופס"השחור היה לו תפקיד חיוני במבצעי ההגנה 



כ ב טופס כדי "ידי מוסקבה שקצצה את הסד-כאשר קבוצת המפקדות הואשמה על. ליד הטלפונים

  .אנטונוב היה נכון לקבל אחריות, לבנות כוח להתקפת נגד

למרות הלחץ בו הוא פעל אנטונוב מצא . י שילוב כוחות מוצלח הוא הבטיח את יציבות ההגנהיד- על

ט אנטונוב "כרמ. זמן לארן ולייצר מדריכי שדה של לקחי הלחימה במהלך מבצעי קבוצת הים השחור

ל ווסילבייסקי שהיה חניך "בדרך כלל ישירות לרמטכ, חות מצב יומיות למוסקבה"העביר טבלאות דו

  .איתו באקדמיהיחד 

. למחרת אישר סטלין את המינוי, המציע לאנטונוב להיות סגנו למבצעים ווסילייבסקיבדצמבר  10 - ב

סטלין חשב שאנטונוב יועיל .אבל זה לא אמר שסטלין בטח בו כפי שאנטונוב מצא בבואו למוסקבה

ל "המטכיותר כמתאם המבצעים בחזית ואת מרבית זמנו בשלושת החודשים הראשונים כנציג 

לאחר שעבר את המבחן הזה אנטונוב חזר למוסקבה וזכה באמון . ובחזית המרכזית' וורונז, בבריינסק

  .וקיבל יותר תפקידים אחראיים

מאזן ההצלחות נע לכיוון הסובייטים כמו . המלחמה בחזית המזרחית התקרבה לנקודת המפנה

ים עד כמה היו הגרמנים רחוקים הדג 43' וקוב במבצע מרס בנוב'אבל כשלונו של ז, בסטלינגרד

  .מתבוסה

אנטונוב מילא . אבל באמצעים האלה נדרש ארגון יעיל יותר, הצבא האדום החל לפרוס כוחות עצומים

  .תפקיד חיוני בתהליך הזה

  .כדי להבין את תפקידו צריך להתבונן בייחודיות של מבנה הפיקוד העליון הסובייטי

לידו פעלה ויעצה ה סטבקה מושג שקשה , ם המפקד העליוןסטלין היה לא רק ראש הממשלה אלא  ג

התרגום המילולי הוא מפקדה אבל לסטבקה חסרו מרבית מאפייני המפקדה ובמיוחד , לתרגמו

היה  יל כשהוא'רצ'ואזרחיים שפעלה ליד צזה דומה יותר לקבוצה הקטנה של יועצים צבאיים . המטה

  .נוהג לזמן מדי לילה כדי לדון בניהול המלחמה

סטבקה הייתה גם שילוב של קצינים בכירים עם דמויות פוליטיות אבל היא כוונה את המבצעים 

  .יל מעולם לא העז'רצ'יום באופן שצ-הצבאיים יום

הוראות הסטבקה היו הבסיס לכל התכניות ונציגי הסטבקה תיאמו מבצעים בשדה ופיקחו על 

  .חויותתההתפ

זה . העוצמה נבעה מנוכחותו של סטלין, כפופהכוועדת ההגנה העליונה שלה הייתה הסטבקה 

  .התאים לסטלין להוציא פקודות בשם הסטבקה אבל עוצמתה נבעה מהתדמית הברוטלית שלו

המטה הכללי נשף בעורפה של הסטבקה והודות לסגנון העבודה של סטלין אנשיה הוטרדו לעיתים 

א קציני מטה המבלים את זמנם כאשר אנטונוב הגיע למטה הכללי הוא מצ. בעבודתם בגלל נוכחותו

ל למקרה שהם יצטרכו לענות "חדר ההמתנה ליד לשכת הרמטכ " חדר ההלבשה"במה שהם כינו 

היו הרבה קצינים מוכשרים במנהלת המבצעים כמו . לשאלות בטלפון מהסטבקה כלומר מסטלין עצמו

כות ובלתי ועבודה ארסגנו של אנטונוב סרגיי שטמנקו אבל הם היו לחוצים מעל ומעבר בגלל שעות 

  .מסודרות

נקודת . תרומתו הראשונה של אנטונוב הייתה להסדיר את דגרת המטה הכללי ואת יחסיו עם סטלין

את התכנים וגם , המפתח הייתה ייצור שעון עבודה למטה הכללי לקבע את שעות התדריכים לסטבקה

 -ושטמנקו ישן מ, הצהריים ועד 0600 – 0500 -לכן אנטונוב עצמו ישן מ. את שעות המנוחה למטה

וזו הפכה לשגרה מוצקה לפיה , עמודים לסטלין לאישור 3ח בן "אנטונוב היה לוקח דו. 1900 – 1400

  .נוהלה המערכה הרוסית מחברת היטב בין סטלין והמטה שלו



הניהול האסטרטגי הסובייטי . כראש מנהלת המבצעים אנטונוב היה ארחראי לתאום המבצעים היומי

בנות הברית לחמו במקביל במספר חזיתות ולחמו עם . ה עד מאד מזה המערבי או הגרמניהיה שונ

מוסקבה נלחמה לאורך חזית רצופה שנמתחה מהאזור הארקטי ועד הים השחור אבל , שלוש זרועות

הצי האדום היה צי חופים הפועל כאבטחת אגף של . לא הכריזה מלחמה על יפן עד לכניעת גרמניה

  . האויר לא היה כוח מהלומה אסטרטגי צבא היבשה וחיל

א האדום אבל הם היו כפופים להירארכיה הצב כ"היו כוחות לאומיים אחרים משולבים בסד 1944 -מ

  .המערב הסובייטית ולא אוטונומיים כמו בצבאות

לשום מפקד סובייטי לא היה . ישירות במבצעים טולל נלחמו ביעילות בחזית אחת ולש"סטבקה והמטכ

אמנם . מק ארתור או נימיץ בתכנון ובהכוונת הכוחות, אלכסנדר, שהיה לאייזנהואר הפעולהחופש 

יומית בחזית המזרחית היו מפקדי חזיתות אך הם היו קשורים למוסקבה בטלפונים - םבלחימה היו

המבצעים האסטרטגיים . מאובטחים או בטלגרף כל שיכלו לדון בתכניות שלהם מספר פעמים ביממה

  .ידי מפקדות החזיתות תחת פיקוח הסטבקה- כננו בפרוט ב במוסקבה והוצאו לפועל עלהגדולים תו

בגרמניה הפיקוד האסטרטגי שובש בגלל תחרות בין המפקדה הכללית של היטלר ומפקדות הזרועות 

, ל היה זרוע הפיקוד של סטבקה"ק המטכ"ל לא היו יריבים וחפ"סטבקה והמטכ. כמו צבא היבשה

ל וכדי להבין את תפקידו צריך להעריך כיצד תפקד "העיקרי בין סטלין והמטכאנטונוב הפך לקשר 

  .המטה הכללי

היו . קציני מטה 10 –  5 - ידי ראש מנהלת ו-על מאוישותמנהלת המבצעים חולקה למספר מנהלות 

ההנחיות דווחו לראש . הנחיות לכל חזית ולקצינים שהיו אחראים להיות מעודכנים בנעשה בגזרתם

  .מבצעים כל שהמפה שלו הייתה מעודכנת לפני שלושת העדכונים היומיים של הסטבקהמנהלת ה

לאחר שמגנון מנהלת המבצעים פעל ביעילות ראש המבצעים . לאנטונוב לא היה זמן לדיווחים ארוכים

  .רק בחן את המפות שלהם עם המפה שלו וערך דיון קצר בהבדלים

אנטונוב גם היה . כך שכל אחד יוכל לקרוא כל מפה אנטונוב היה אחראי להנהגת סימון מפות אחיד

כל שיכול היה לבדוק שהמידע שהוא , בקשר שגרתי באמצעות הטלפון עם ראשי המטות של החזיתות

  .קיבל תואם עם נתוני המנהלת

קולט , אדם עם פחות כישורים היה טובע בכמות הזו של דיווחים אבל אנטונוב היה  רגוע ופדנט

תופעה ראויה לציון בצבא שהיה ידוע בגנרלים , הוא לעולם לא איבד את קור רוחו. את המידע ומנחה

אמנם דיבורו היה רך אך הוא . יותר כבקשות מאשר כפקודות, פקודותיו ניתנו בשקט. בעלי פתיל קצר

  .את הטעות הקטנה ביותר הוא גם לא סבל דיווח סתמיאנטונוב לא קיבל  . לא היה רך לב

מפת . סיס למסמכי התצוגה כאשר אנטונוב או שטמנקו דיווחו לסטליןמפות המנהלת היו הב

עם העתקים , כמפת מבצעים כללית 1:100,000,000שימשה לתאור כל חזית ומפת  1:200,000

ושטמנקו היה  1100 – 1000סטלין היה מצלצל למנהלת כל בוקר בין . שגרתיים ללשכתו של סטלין

  .הוא ניצב מול לוח המפותמעדכן אותו על אירועי הלילה שחלף כש

ח האישי "ח מצב טלפוני אבחל עיקר העיסוק היומי היה הדו"אנטונוב היה מעביר דו 1600 - בערך ב

מרבית הערבים היו מוקדשים להכנת המפות והמסמכים עד הגעת הזימון בדרך כלל . שלו לסטלין

היינו נכנסים למכונית  אחרי הזימון:"גנרל שטמנקו תאר את השגרה הזו בזכרונותיו.  2300אחרי 

שולחן מלבני . ה של סטלין בקונטסבו'הדאצ" בית הקרוב"דרך מוסקבה הנטושה לקרמלין או לונוסעים 

עלי והיינו פורסים את המפות שעל פיהן יכולנו לדוח על כל חזית . ארוך ניצב בצד שמאל של החדר

הכרנו את , א נעזרנו בפתקיםל. המתחילים בגזרה היכן שהארוע המרכזי התנהל באותו זמן, בנפרד

  ".המצב על בוריו והוא גם הוצג על גבי המפה

חברים אחרים של הפוליטביורו והסטבקה היו בדרך כלל נוכחים בתדריך אבל הם כיוונו לסטלין שהיה 

לאחר מכן . הרצגובינהמהולך מסביב לחדר כאשר האזין בדרך כלל ומעשן מקטרת מלאה בטבק 



 בעדיפותיצרים את התיק האדום שלהם או את ההנחיות ושאר מסמכים אנטונוב ושטמנקו היו מי

 חתימות םע מופצותהנחיות כאלה היו  1943מ . סטלין היה מאשר אותם או מכתיב שינויים. גבוהה

אם היה מספיק זמן אנטונוב היה מייצר את התיק . של סטלין ושל אנטונוב ולעתים אנטונוב לבדו

כאשר סטלין היה במצב רוח טוב אנטונוב היה עשוי  .שגרהנושאי  ושאר מהחזית הכחול של בקשו ת

ק הירוק שהכיל המלצות לעיטורים והעלאות בדרגה ושאר נושאים שאינם ילבקש משטמנקו את הת

הם יכלו להפיץ את הפקודות ולחזור למשרדיהם לממש את  0400 – 0300 -לבסוף ב. דחופים

  .ההחלטות שפורטו באותו מסמך

הוא היה רחוק ממוסקבה , ידי סטלין כנציג הסטבקה בחזית-ל ווסילייבסקי הופעל עלגנר, ל"הרמטכ

 אנטונובכאשר הוא היה הנסיעה . החודשים בהם היה בתפקיד 34חודשים מתוך  22במשל לפחות 

שטמנקו מונה לכן לראש מנהלת . מילא את מקומו והיה ברור שהעבודה הכפולה היתה רבה מדי

ל "ל ובאופן מעשי כרמטכ"ואנטונוב מונה לסגן הראשון של הרמטכ 1943למאי  19המבצעים ב 

  .במרבית המלחמה

מחלק מהשגרה היומית ואפשרה לו להקדיש יותר תשומת הפרדת התפקידים שחררה את אנטונוב 

  .לב לתכנון מבצעים עתידיים

אם אנטונוב היה רק מנהל משרד , במיוחד במקורות מערביים, צד זה של עבודתו היה החשוף פחות

לא היתה ראויה להכלל בספר הזה אבל הישגו הגדול  חשובהל תרומתו גם אם "של הסטבקה והמטכ

במיוחד כאשר , ביותר היתה שלמרות העומס של פיקוח מבצעים נוכחיים הוא מצא זמן להכין לעתיד

זה התברר לראשונה בהכנות לקרב ההגנה . ה בחזית המזרחית עברה מהגרמנים לצבא האדוםהיוזמ

  .1943בקורסק בקיץ 

כאשר האביב הרוסי כפה עצירה במבצעים המטה הכללי הרוסי נאלץ לשקול כיצד הוא צריך 

 'גנרל ווטין של חזיות וורונז. להתמודד עם מתקפת הקיץ הגרמנית הצפויה כנגד הבליטה בקורסק

סטלין לא רצה לתמוך ברעיון הזה שהיה משבש את יכולות הצבא האדום . תכנן התקפה מקדימה

  .הקודמים הקיציםלהלחם בקרב הגנה כנגד הוורמכט אחרי האסונות של שני 

לאפריל ונאמר לו שהוא ווסילבייסקי ואנטונוב  11 - וקוב זומן למוסקבה לדיון במערכת הקיץ ב/ז

שלושת הגנרלים הסכימו על הצורך של .  לועידה עם סטלין למחרת בערבצריכים להכין מפה והצעות 

הצבא האדום לעמוד ולהגן כאפשרות החזקה ביותר ולהביס את השריון הגרמני לפני שיוצאים 

  .להתקפה

של אנטונוב  תמלבד כל התכונות האחרו. מאחר והייתה הסכמה כללית בינינו הכל היה מוכן בערב"

הוא , ח לסטלין"ובעוד ווסילבייסקי ואני ניסחנו את הדו, נושאים להציגהיתה לו יכולת מבריקה 

  ".במהירות שרטט מפת מצב ומפה המציגה את תכנית המבצעים בחזית בליטת קורסק

להתחיל בפירוט  הצטווהועידה סטלין קיבל את הצעת הגנרלים כרעיון המבצעי ווסילבייסקי ואנטונוב 

באוגוסט הוא זהה . קרב ההגנה וההתקפה שבאה בעקבותיו אנטונוב היה מעורב בניהול. התכנון

 באותהידי המפקדים  לע שהוחמצה הזדמנות, הזדמנות להבקיע לעומק המערך הגרמני בחרקוב

הפנקס של .  וקוב ומפקדי החזית לתאם איתם מבצעים עתידיים'הוא טס פעמיים לפגוש את ז, חזית

בסיום מתקפת החורף הצבא האדום השיג את . אנטונוב מציג את מיטב עבודת המטה של אנטונוב

במהלך האביב המטה הכללי היה צריך להחליט האם . ההתקדמות הרבה ביותר  באוקראינה

האלטרנטיבה היתה להתרכז בחוף הבלטי או . להמשיך במאמץ עקרי בדרום עם חידוש מבצעי הקיץ

קפה באוקראינה תערב סיכון אנטונוב פסל במהירות את האופציה הבלטית והחליט שהת. בבילורוסיה

אבך הכוח הזה היה חשוף למתקפת . מנית בבילורוסיהרבלתי מתקבל על הדעת מקבוצת מרכז הג

לאחר שסטלין אישר את התכנית אנטונוב החל לימוד . מהמרפסת הביילורוסית איגוף לכוחות הרוסיים

הוא אמר שהוא . מוסקבהיסודי של המפה ויצר תכנית אב לשיחה עם מפקדי החזית כאשר הם יבואו ל

ובדרך זו הוא תכנן את הפריסה המחודשת ההכרחית כדי ליצור , ואהב לחשוב על דברים דרך המפה

בהכנת הטיוטה האחרונה של . אגרוף חזק דיו להבטיח שכוחות האויב באגף ירותקו למקומם



סה ההנחיות אנטונוב השקיע שבוע לבדקיה אישית של כל החישובים המבצעים עליהם התבס

הוא הראה כישורים . הסוואה והטעיה –חלק מרכזי ברעיון של אנטונוב היה מסקורובה . התכנית

  .השיא אבל מבצע בגרטיון היה קרוב לוודאי המלחמהבהטעיה ביים הראשונים של 

אינה ולאורך האדום יערוך את המאמץ העיקרי באוקרהמטרה הייתה לשכנע את הגרמנים שהצבא 

כך ששת הצבאות המשוריינים של הצבא . חות מטעה הוכן בשתי הגזרות האלהריכוז כו. החוף הבלטי

הגרמניות  המשוריינות של העוצבות 2/3ויותר מ . עד ערב המתקפה באוקראינההאדום נשארו 

צוות . צבאות משוריינים נעו צפונה תחת מסתור מלא 4ברגע האחרון . נשארו באוקראינה לפגוש בהם

מכשירי קשר נאטמו . היתה מלאה רשדממת ק. כינוס הוסוו כהלכה ושטחימחדש נעשה רק בלילה 

  .כדי למנוע שימוש ופקודות בכתב הוגבלו למינימום

אופיינית לאנטונוב וחשיבתו המבצעית בכך שהמאמץ העיקרי היה להרוס את הגוף  הייתההתכנית 

די כוח סובייטי י- מרכז הושמדה למעשה על יוני קבוצת ב. האויב ולא סתם לכבוש שטח לרי שהעיק

המדינות הבלטיות ונורווגיה שמר על לחץ על , מבצע מדורג באוקראינה. אוגף שדחף לכיוון פולין

בסוף הקיץ המפה של ברלין הייתה נחה על שולחנו של אנטונוב והפנקס שלו התמלא . הגרמנים

חושה לאל הייתה התלאנטונוב , כתמיד. בחישובים של האמצעים הנדרשים לכיבוש הבירה הגרמנית

  .הנוכחיים כדי לא לאבד מגע עם העד הבא תהיות מעורב בקרבו

האלה  שהמחקריםהוא גם מצא זמן להרחיב את גוף המטה הכללי שעסק בלקחי המלחמה ולהבטיח 

ווסילייבסקי קיבל פיקוד על החזית הביילורוסית לאחר שגנרל  1945בפברואר . בהרחבה יופצו

  .רניקובסקי נהרג'צ

  .הכרה פורמלית בחשיבותו בשרשרת הפיקוד הסובייטית, ל ולחבר בסטבקה"ב מונה לרמטכוטונאנ

אנטונוב סבל מקנאתו של סטלין לאחר , וקוב'כמו ז, מוכרים יותר ממנו למפקדיםבדומה , אבל

  .המלחמה וגם לקנאתו של בריה

את האות  היחיד שקבל, אות מסדר הנצחון תהוא לעולם לא קודם לדרגת מרשל למרות שקיבל א

אנטונוב הועבר למחוז טרנס קווקז  1948 - ל וב"לייבסקי חזר לתפקיד הרמטכיווס. ושאינו מרשל

  .כמפקד 1950 - תחילה כסגן ומ

כאשר . ל"לאחר מות סטלין אנטונוב הוחזר למוסקבה וקיבל את תפקידו הישן כסגן הראשון לרמטכ

בפולין  לאחר המרידות. הבריתהוא הוצב בראש המטה של צבא  1955הוקמה ברית ורשה במאי 

אנטונוב מילא תפקיד מרכזי בבניית ברית וורשה ככוח צבאי יעיל עם תורת  1956 - ובהונגריה ב

  .הקסם האישי שלו ריכך את הדומיננטיות הרוסית. לחימה אחידה ואימונים

 18ה  הוא נפטר במשרדו בבוקר, הוא עבד עד סוף ימיו, לקויה לאחר המלחמה הייתהאמנם בריאותו 

  .1962ביוני 

. הסובייטי בתקופה בין המלחמות מטה הכלליהמערכה התפתחו בעיקר ב של אמנות העקרונות

המערכה והיה אחד מהמיישמים  תהתלמידים הראשונים להתאמן באומנונוב היה אחד ולכסי אנטא

  .המוכשרים ביותר

נון ובהפעלה של ל של סטלין ומלא תפקיד קריטי בתכ"מעל לשנתיים הוא היה למעשה הרמטכ

בזכרון האנציקלופדי שלו . המבצעים האסטרטגיים שהכתיבו את תוצאות לוחמת היבשה באירופה

ביכולות הארגון שלו בכושרו להצגת נושאים וברוגע במשברים הוא היה מודל לאיכויות נדרשות מקצין 

יותר נותרים  זה לעתים קרובות גורלם של ראשי מטה להשכח כאשר מפקדים נוצצים. מטה בכל רמה

  .מקצועו שלבאור הזרקורים אבל אנחנו צריכים להכיר במקומו של אנטונוב בין העילית 

 


