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28.7 mes pagaliau pakeisti ir perkelti arčiau Vitebsko. Gavome 
užduotį susekti ir sunaikinti šioje apylinkėje veikiančias partizanų 
grupuotes. Sugriautas Vitebskas man paliko didelį įspūdį:

„29.7.1943:	 	 …	Didesnė	dalis	Vitebsko	sugriauta.	Labai	romantiškai	atro-
do	tamsūs	namų	griuvėsiai	priešais	raudoną	vakaro	dangų.	
Bet	jei	pagalvoju,	kad	galbūt	panašiai	dabar	atrodo	Hambur-
gas,	vaizdas	tampa	ne	toks	žavus“.

Atostogos Verdene
1943 metų rugpjūtis

Pradžioje apie įvykius Hamburge žinojau labai mažai. Informaci-
jos šaltinis mums buvo tik vermachto pranešimai, o ir tie pasiekda-
vo ne kasdien, be to, labai pavėluotai. Todėl man niekas nekėlė rū-
pesčių. Tik rugpjūčio 5-osios vakare gavau į dalinį atsiųstą tėvo tele-
gramą su pranešimu, jog mūsų namas Hamburge visiškai sugriautas, 
motina, senelė ir brolis liko gyvi ir šiuo metu persikraustė pas gimi-
nes į Verdeną. 

Man tuojau buvo suteiktos 20 dienų ypatin-
gos atostogos ir išvykau į Vokietiją. „Važiuoti į 
namus“ negalėjau, nes jų tiesiog neturėjau. 
Atostogaujančiųjų traukinio maršrutas suko 
per Vilnių, todėl nusprendžiau aplankyti tėvą. 
Jis manęs visiškai nelaukė. Tą vakarą turėjo su-
planuotą susitikimą su lenkų kontaktiniais as-
menimis Vilniuje, todėl pasiėmė ir mane. Kiek prisimenu, susitiko-
me su Dr. … Jis laisvai kalbėjo vokiškai, siekė įveikti nacionalizmus 
ir atstovavo europietiškai minčiai. Beveik visą vakarą apie tai disku-
tavome. Lenkiška degtinė liejosi laisvai! Kai apie antrą valandą nak-
ties su tėvu nusprendėme grįžti į savo butą naktinio Vilniaus gatvė-
mis, „apsaugai“ Dr. … mums skyrė labai dailią savo giminaitę. 

Paskui dar ilgai sėdėjome drauge ir diskutavome. Žinoma, pagrin-
dine pokalbio tema tapo įvykiai Hamburge ir pasvarstymai, ką to-
liau daryti. Atviro pokalbio mums abiem labai reikėjo. Kitą popietę 
vėl išsirengiau į kelionę. Sutvarkęs tarnybos reikalus tėvas taip pat 
ketino vykti man pavymui. Rugpjūčio 10 d. susitikome Verdene.

Sugriautas Vitebskas. 1941–1943 m. Restoranas „Valgis“ Gedimino prospekte, Vilniuje. Čia įvyko lenkų Armijos krajovos 

ir vokiečių abvero zonderkomandos štabo viršininko J. Christianseno susitikimas, 

kuriame dalyvavo ir šios knygos autorius H. B. Christiansenas (J. Christianseno sūnus).

Restorano „Valgis“ iškaba.
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Motina atrodė išblyškusi ir sukrėsta įvykių, nors valdėsi ir aplin-
kiniams nedemonstravo savo jausmų. Ją galima suprasti: netekome 
visko, ką tėvai sukūrė per 20 metų. Trūko net būtiniausios aprangos. 
Liko tik tai, ką tuo metu dėvėjo. Būdamas šalia galėjau ją šiek tiek 
paguosti. Be to, laukėme parvykstančio tėčio. Ačiū Dievui, mums li-
ko sodyba Vesterlande, tad mano motina ketino atsisveikinti su sve-
timais žmonėmis ir persikraustyti į nuosavą namą. Tuo metu dar ne-
žinojome, ar gausime leidimą kraustytis, nes Zyltas buvo paskelbtas 
įtvirtintu rajonu. Labiausiai ji nerimavo dėl brolio17, paskutinės ži-
nios apie jį mus pasiekė iš Liubeko kareivinių.

Dabar galime tik stebėtis, kokia tvarka anuomet buvo savaime 
suprantama. Prieš pat bombardavimus 1943 m. rugpjūčio 1 d. jis ga-
vo šaukimą į pionierių dalinį Hamburge. Nei jam, nei motinai nekilo 
jokių klausimų, ką daryti, tad nuvyko į artimiausią šauktinių su-
rinkimo punktą. Abiem tokiomis aplinkybėmis buvo nepaprastai 
sunku skirtis. Bet tuometinis supratimas apie pareigos vykdymą 
 nepaliko kitos išeities ir buvo toks savaime suprantamas, kad apie 
alternatyvias galimybes net žodžiu nė vienas neužsiminė. 

Kai išsprendėme šeimos problemas, apie kurias daugiau nepasa-
kosiu, vėl grįžau į Rytus. Sąjungininkų antskrydžiai prieš vokiečių 
miestus ir jų poveikis dalinių nuotaikoms fronte vermachtui kėlė di-
delių rūpesčių. Tai matyti iš 3-iosios tankų armijos vyriausiosios va-
dovybės įsakymo:

„Vykstantiesiems	atostogų	skirti	ypatingą	dėmesį.	Atostogų	pradžioje	vi-
sus	aprūpinti	specialiais	atostogaujantiems	skirtais	 laikraščiais	 ir	pranešti	
jiems	tai,	ko	galima	tikėtis	bombardavimų	nuniokotuose	rajonuose.	Kitą	lai-
kraštį	įteikti	grįžtantiesiems	iš	atostogų	ir	pozityviai	pavaizduoti	mūsų	pa-
dėtį.	Tuo	pasieksime,	kad	neigiami	įspūdžiai	karius	slėgtų	kuo	trumpesnį	lai-
ką.	Prieš	atostogų	pradžią	ir	grįžus	iš	jų	vadai	privalo	kalbėtis	su	atostogau-
jančiaisiais	visais	juos	jaudinančiais	klausimais“.

17 Karlas Christiansenas (*1925. 06. 28†1945. 09. 04).

Į pietvakarius nuo Vitebsko
1943 metų rugsėjis

Mano dalinys per tą laiką ne kartą kilnotas iš vienos vietos į kitą, to-
dėl keletą dienų praleidau visose įmanomose transporto priemonėse 
besikratydamas prastais keliais, kol pagaliau 1943 m. rugsėjo 3 d. 
pasiekiau savo dalinį, įsikūrusį į pietvakarius nuo Vitebsko. Mūsų 
laukė kita užduotis – ne saugoti geležinkelį, o sekti ir naikinti parti-
zanų grupuotes. Galima tik blankiai įsivaizduoti, su kokiomis pro-
blemomis tekdavo susidurti. Ko nors nemaloniau už šiuos kovos 
veiksmus18 kareiviui negali būti.

Priešas niekada nesirodo atvirose vietovėse. Jis slepiasi miškuose, 
iš kurių puldinėja vokiečių dalinius ir tiekimo infrastruktūrą. Ap-
tikti ir naikinti priešą padėdavo žvalgybos būriai. Priešai vilkėjo ci-
viliais drabužiais ar net vokiškomis uniformomis, jiems padėdavo 

18 Dabar vartojamas karinis terminas „asimetrinė grėsmė/kovos veiksmai“.

Kelionė Rusijos keliais. 1943 m.


