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Mano draugas Helmutas Kristenas drauge su savo artileristais įsikūrė ne-
dideliame ūkyje į pietus nuo mūsų. Dieną užsukau pas jį. Lazdyno krūmo 
pavėsyje išgėrėme iš kariuomenės sandėlio gauto burgundiškojo vyno butelį. 
Jo mažasis šunelis tupėjo nuleidęs galvą. Buvo aiškiai matyti, kad serga. Po 
keleto dienų jis nugaišo nuo maro. Nepadėjo nei kruopšti globa, nei kariuo-
menės veterinaro pagalba. 

Mūsų vadavietė gamyklos teritorijoje buvo anaiptol nesaugi. Šalimais vis 
sproginėjo sviediniai. Kai aštuoni tankų pabūklų sviediniai pralėkė kiaurai 
sienas virš mūsų galvų, perkėlėme vadavietę per tris šimtus metrų į vakarus, 
į mažą pakelės namelį. Tuo metu gavome papildymą – apie šimtą žmonių. 
Tai buvo visai jauni vaikinai. Vos juos pradėjus skirstyti į bataliono padali-
nius, rusai paleido keletą sviedinių į kelią priešais namą. Tie vaikinai taip 
persigando, kad daugelis net nesusivokė pasislėpti. Trejetas buvo nukauti 
vietoje, dar du – sužeisti skeveldrų. Kiti ilgai negalėjo atsitokėti nuo išgyven-
to sukrėtimo. 

Naktį rusai, matyt, iš lėtųjų biplanų išmėtė virš mūsų pozicijų agitacinių 
lapelių. Vieną iš jų pakeliui į pulko vadavietę pakėliau. Joje rašyta, kad, per-
einant jų pusėn, garantuojamas saugumas ir informuojama apie liepos 20-os-
ios įvykius. „Hitleris budeliui Himleriui įsakė negailestingai susidoroti su vo-
kiečių generolais ir karininkais, kurie jam pasipriešino. Hitleris nušalina prity-
rusius generolus ir pakeičia juos nevėkšlomis sukčiais ir avantiūristais iš SS. 
Traukitės iš fronto, grįžkite į Vokietiją ir įsijunkite į kovą su Hitleriu bei jo 
kraugeriška klika“. Bet situacija nebuvo tokia paprasta, kaip aiškinta atsišauki-
me. Niekas iš mūsų nemanė, jog visa esmė yra tik „Hitlerio klikos“ gelbėjimas. 

Rugpjūčio 14 d. prasidėjo kontrataka, kurioje dalyvavo 7-asis grena-
dierių pulkas, remiamas bataliono „Tigrų“ ir „Panterų“, dviejų reaktyvi-
nių minosvaidžių pulkų ir dviejų armijai priklausančių artilerijos dalinių. 

Pulkininkas Dornas vėl tapo vadu. 
Jo adjutantas buvo kapitonas Niko-

lajis, mano draugas, su kuriuo drauge 
laukiau, kada būsime pasiųsti į frontą. 
Fon Garnas, gavęs pulkininko leitenan-
to laipsnį, tapo tankų divizijos, kuri tuo 
metu smogė kontrsmūgį prie Šiaulių, 
grenadierių pulko vadu. Man buvo gai-
la, kad jis negalėjo vadovauti atakuo-
jant Raseinius. Tai būtų buvę derama 
jo karjeros einant 7-ojo grenadierių 
pulko vado pareigas pabaiga. 

Naktį prieš ataką paramos daliniai 
buvo priartinti prie priešakinių linijų. 
„Tigrai“ ir „Panteros“ susitelkė už na-
mų bei griuvėsių už pagrindinės gyny-
bos linijos. Reikia pasakyti, kad mano 
pasitikėjimas šių puikių tankų kovinė-
mis savybėmis gerokai susvyravo, kai 
pamačiau, kad jų įgulos sudarytos iš la-
bai jaunų žmonių. Maži liesi vaikinai vaikų veidais toje maišalynėje atrodė 
sutrikę. Jie dar nesusitupėjo, nesuaugo su savo mašinomis, patrankomis ir 
vienas su kitu. Bent jau tokį įspūdį jie padarė mūsų seniems draugams – 
232-osios šturmo artilerijos brigados kariams. 

Ataka prasidėjo pagal planą ir baigėsi sėkmingai. Rusai, patyrę didelių 
nuostolių, buvo išmušti  iš miesto. Tačiau vienuolyno paimti nepavyko. 
Dvidešimt trejų metų kapitonas Alersas iš fuzilierų bataliono drauge su kele-
tu žmonių įstengė prasiveržti į vienuolyno bažnyčią, bet į juos pradėta smar-
kiai šaudyti nuo altoriaus pusės ir vaikinai buvo priversti trauktis. Saugomi 

 Pamuštas sovietų tankas miške prie Raseinių. 

 Agitacinis lapelis – „leidimas“ perbėgti į sovietų 
pusę. Nuotrauka iš Hanso Heinco Refeldto kolekcijos.

 Sovietų daugiatikslis 
biplanas U-2 (Po-2). 
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tvirtų vienuolyno sienų jo kieme stovėjo keletas tankų T-34. Bet vis tiek jie 
buvo atkirsti ir apsupti. 

Rugpjūčio 15 d. buvo atgabenta perbėgėlių. Tai daugiausia pagyvenę 
žmonės, patekę į frontą iš Černovcų ir Bukovinos – 1940 m. rusų aneksuotų 
žemių. Visi jie, tarnaudami Austrijos kariuomenėje, dalyvavo Pirmajame pa-
sauliniame kare. Man ta žinia atrodė savaime stulbinama. 

Situacija pasikeitė ir mes vėl perkėlėme vadavietę į priekį. Dabar ją įkur-
dinome pagal bauhauzo stilių pastatytoje šiuolaikiškoje viloje, kuri neį-
prastai kontrastavo su gretimais mediniais namais. Kadangi rusai to-
liau apšaudė miestą, mes sulindome į rūsį. Taigi teko keletą dienų 
gulinėti ant vienos iš metalinių lovų, kurių prisinešėme į rūsį 
iš namo. Visi pulkui priklausantys daliniai buvo nuosekliai 

prijungti prie telefono linijos, tad mano aparatas zirzė be pertraukos. Norint 
nepraleisti kvietimo, reikėjo skaičiuoti skambučius. Bet tuo pačiu metu galė-
jai klausytis visų pokalbių ir žinoti, kokia yra bendra situacija. Aš sėdėjau, 
tiksliau gulėjau prie telefono, o tuo metu kapitonas Šneideris miegojo ar lau-
ke mankštino kojas. 

Man visai nepavykdavo pamiegoti, net naktį riogsojau pridėjęs ausį prie 
ragelio klausydamasis visko, apie ką kalbama linijoje. Susiklosčius katas-
trofiškoms aplinkybėms, į „Centro“ grupę skubiai pasiųstas mokomasis žval-
gybos batalionas, kuris normaliu metu buvo dislokuotas Krampnice šalia 
Potsdamo, greta tankų kariuomenės ginkluotės mokyklos. Jis buvo permes-
tas prie Raseinių ir priskirtas „paprastam“ 7-ajam grenadierių pulkui. Žval-
gybos bataliono vadas majoras grafas Krokovas dažnai kalbėjosi su SS 
hauptšturmfiureriu Miliumi, kuris buvo išdidus žmogus, griežtu balsu. Ta-
čiau grafas Krokovas, kaip ir derėjo prūsų aristokratui, visiškai nepakartoja-
mai kalbėjo vien pro nosį. Jie vienas kitą guodė, tikindami save, jog tokiame 
mėšle jau seniai nėra buvę. 

Milius buvo dalinio, kuris taip pat priskirtas 7-ajam pulkui, vadas. SS 
500-asis atskiras buvo surinktas iš žmonių, kurie „visi kažką pridirbo“. Siek-
dami ištirti bataliono ruožą mes – kapitonas Šneideris ir aš – pusę dienos 
praleidome jo pozicijose. Tai buvo pati pražūtingiausia vieta karštajame taš-
ke prie Raseinių. Ten nebuvo jokių natūralių priedangų. Iš sparno, iš kitos 
žemumos pusės, priešo prieštankiniai pabūklai šaudė į visa, kas tik tranšėjo-
se pajudėdavo. Bataliono karinis personalas patyrė nuostolių. Šio dalinio ka-
rininkai ir kareiviai, kuriuos mačiau palei vadavietę, buvo puikūs žmonių gi-
minės pavyzdžiai, tipiškas SS elitas. Net pagalvojau, jog tikriausiai taip turėjo 
atrodyti Geizericho vandalai ar karaliaus Teodoriko ostgotai, kai jie stovėjo 
prie Vezuvijaus. Aš su Šneideriu ketinome jau pasišalinti, bet tada pasirodė 
pulkininkas Dornas, kuris šiltai pasisveikino su manimi, kaip su vieninteliu 
jam pažįstamu žmogumi. Vilkėjo baltu kiteliu ir atrodė ramus, pailsėjęs. Bu-
vo matyti, kad vos tik grįžęs iš atostogų po sužeidimo. Jo pasisveikinimą nu-
traukė medicinos tarnybos karininkas. Tokių karininkų SS batalionuose bu-
vo po dvejetą, priešingai, nei kariuomenės daliniuose, kurie turėjo po vieną 
mediką. Gydytojas pranešė savo vadui, kad vienas jaunesnysis šarfiureris, 
panaudodamas „pancerfaustą“, dėl neatsargumo liko be rankos. Įkaitusių 
dujų srovė, pasakė jis, nuplėšė ranką ir akimirksniu užspaudė kraujagysles. 
Žmogus neparkrito ir neprarado proto, pats nuėjo į tvarstomąjį punktą, pri-
spaudęs prie kūno numuštą galūnę sveikąja ranka! 

Naudojant SS batalioną kartu su mūsų daliniu, kaip tik aiškiai buvo maty-
ti, jog nėra prasmės kurti tokią „Pretorijaus gvardiją“. Kiekvienas iš šių pui-
kių SS karių buvo prarastas kariuomenės puskarininkis. Dar kvailiau atrodė 

 Sunaikintas sovietų tankas T-34. 1944 m. rugpjūtis. Gali būti, kad netoli Raseinių.

 Piečiau Raseinių pamuštas tankas T-34, dešinėje – įžymioji Kalnujų kalva. 1944 m.



154  155

formuoti liuftvafės lauko divizijas. Tie 100 tūkstančių ar daugiau KOP karių 
buvo beprasmiškai panaudoti sausumos kariuomenės divizijoms bei pul-
kams papildyti ir neapdairiai mesti į antžeminių kautynių ugnį. 

Rusai vis dar buvo užėmę moterų vienuolyno teritoriją. Siekiant juos iš 
ten išguiti, pasitelkta 280 mm mortyra, kuri į šaudymo poziciją buvo atga-
benta naktį. Rugpjūčio 20-osios vidurdienį iš jos į vienuolyną iššauti 24 svie-
diniai. Beveik visi jie turėjo delsiuosius sprogdiklius. Taikinys virto griuvėsių 
krūva. Ketvertas išlikusių gyvų nepaprastai persigandusių rusų buvo paimti 
į nelaisvę. Visi kiti, tiksliai nežinau, kiek, buvo nukauti. Kur dingo vienuolės, 
taip ir nesužinojau. Belaisviai paaiškino, jog vienuolynas taip atkakliai buvo 
ginamas todėl, kad jame glaudėsi kažkoks rusų generolas, kuris surizikavo 
pasistūmėti priekin su savo personalu, aiškiai tikėdamasis, jog puolimas bus 
sėkmingas. Tačiau naktį, prieš apšaudant vienuolyną didelio kalibro sviedi-
niais, šis dingo. Matyt, jam kažkaip pavyko prasiskverbti per mūsų pozicijas. 

Kai šiuolaikiškos statybos viloje įsikūrė mūsų štabas, papildytas batalionas 
vėl buvo mestas į mūšį. Jis veikė kartu su SS batalionu kaip vientisas dalinys. 
Bet rugpjūčio 20-osios vakare gavome įsakymą užimti ruožą į šiaurę nuo 
miesto. Kairiajame sparne buvusi kuopa pasiekė Dubysą ir užmezgė ryšį su 
„folksgrenadierių“ divizija. Taip imtos vadinti paskutinės bangos divizijos, 
suformuotos, kai jau iš užnugario dalinių bei įstaigų buvo išrankioti visi tin-
kami frontui žmonės. Tų, kurie pateko į tokius junginius, dalia buvo apverk-
tina. Man atrodė, jog pasisekė, kad galėjau tegul ir ne su savo senąja „minia“ 
likti 252-ojoje pėstininkų divizijoje. 

Birželio 22 d. 472-ojo pulko likučiai buvo nublokšti į „Šiaurės“ armijų 
grupės gynybos juostą. Jie grįžo iš Daugpilio kartu su štabu ir pulko vadu ma-
joru Hercogu. Birželį jis pasitiko mane nelabai maloniai, bet tada ir padėtis 

buvo sunki. Tačiau ir dabar nerado nė vieno gero žodžio dėl to, kad aš išve-
džiau keletą 2-ojo bataliono sveikų žmonių ilgame atsitraukimo kelyje. Iš 
vienos jo padarytos pastabos supratau, kad priežastis buvo tas veidmainis 
leitenantas Hegelis. Be abejonės, jis negalėjo užmiršti, jog kartais tekdavo 
vykdyti mano įsakymus. Vėliau paaiškėjo, kad majoras Hercogas rinko pul-
ko likučius tupėdamas Daugpilyje. Štabo viršininkas traukėsi kartu su užnu-
gario daliniais. Be to, likusi sveika pulko lauko pabūklų baterija taip pat bu-
vo užnugaryje. Majoro fon Garno padedamas išsaugojau keletą pabūklų ir 
dvi mašinas, nors rizikavau jų netekti. Ši sėkmė įrodė, jog buvau teisus. Taigi 
ta neteisybėmis garsėjanti ir nemaloni asmenybė nė iš tolo neprilygo nema-
žų laimėjimų pasiekusiam majorui fon Garnui. 

Cituoju pulko istoriją: „1944 m. rugsėjo 2 d. pulkininkas fon Garnas bu-
vo apdovanotas Riterio kryžiumi už iškilius laimėjimus vadovaujant 7-ojo 
grenadierių pulko taktikos veiksmams sunkiuose gynybos mūšiuose nuo 
1944 m. birželio 27 d. iki liepos 1 d.“

Priešas laikinai paliko mus ramybėje ir batalionas pradėjo įrengti gyny-
bos pozicijas naujame ruože. Kuopos dirbo žvaliai. Bataliono vadavietė įkur-
dinta iš šiaurės tįstančioje negilioje griovoje, kurios rytų šlaitas idealiai tiko 
įrengti bunkeriui. Bendras gyvenimas bataliono štabe buvo, galima sakyti, 
harmoningas. Kapitonas Šneideris vadovavimo batalionui reikaluose liko 
toks pats pasyvus kaip ir anksčiau. Išėjus Hegeliui, ryšių karininku buvo lei-
tenantas Martinas Degeringas, laivo gydytojo sūnus iš Bremeno. Jis ilgai tar-
navo Prancūzijoje, užnugario dalinyje. Taigi priešakinėse linijose atsirado 
pirmąkart. Bataliono medikas buvo daktaras Francas Jozefas Mijesas iš Vest-
falijos. Jis puikiai vykdė savo užduotį permetant tvarstomąjį punktą į naujas 
pozicijas. Gerai prisimenu štabo raštininką puskarininkį Dresnerį, iš profe-
sijos karininką, apie trisdešimt penkerių metų žmogų. Jis gerai suprato, ko-
kią man teko vilkti atsakomybės naštą vadovaujant batalionui. Kartą jis ge-
ranoriškai pats apie tai man prasitarė. Be ryšininko Hermenso, apie kurį jau 
kalbėjau, aiškiai prisimenu mūsų radistą, vyresnįjį jefreitorių Gutą. Nekreip-
damas dėmesio į kautynių dundesį jis, naudodamasis savo radijo stotele, vi-
sada buvo maksimaliai susitelkęs. 

Savotiška asmenybė buvo Valteris Hanelis, mano ordonansas. Jis regulia-
riai prikraudavo man lėkštę iki viršaus ir kai sakydavau, kad niekada netaps 
geru žmogumi, tai nuoširdžiai sumišdavo. Jo patepti plaukai garbanojosi virš 
apskrito veido su primerktomis akimis. Be to, užsiaugino pleišto formos 
barzdelę. Jis ilgai buvo bedarbis ir sakė, kad tuo metu jautėsi visai neprastai. 
Kartais painiodavosi po Breslau užkaborius kaip klajojantis artistas, kol pa-
galiau buvo išsiųstas tiesti autokelių. Kai Valteris demonstravo savo meno 
pavyzdžius, tai džiūgavo visas bataliono štabas. Vienoje jaudinančioje karo 

 Raseinių vienuolynas, prieš apšaudant iš 280 mm mortyrų. 1944 m.


