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Taip, mano mielieji, tik atėjus vakarui, min-
tys iškart keliauja namo. Temsta jau 6 valandą, 
o mums iš bažnyčios liko tik keli žvakigaliai. 
Šiandien ir vėl keliavome pro pasakiško grožio 
kraštą, jei jau kalbame apie gamtos grožį. Dide-
li tyvuliuojantys ežerai, čiurlenantys upeliai ir 
upės, puikūs beržynai, kartkartėm pro medžius 
sušmėžuoja dvaras ar nedidelė pilaitė, šiame 
derlingame, puikiame krašte sugriauti valstiečių 
ūkiai ir namai. Tik vienam dalykui statyti jiems 
pinigų netrūksta, tai bažnyčioms ir kryžiams pa-
lei kelius. 

Apie 2 valandą praėjome pozicijas, kur mū-
siškiai su durtuvais išginė rusus, pagalvotum, 
kad įtvirtinimai neįveikiami, bet kelias mums iš-
skintas, tik jį atlaisvinti pareikalavo daug aukų. 
Protingai mąstantys žmonės į šiuos barbarizmus 
žiūri su pasišlykštėjimu. Rusų pozicijose gulėjo 
krūvos nepalaidotų lavonų, sumesti ginklai ir 
amunicija. Toliau kalvotomis žemėmis, kur viską 
sunaikinę mūsų sviediniai, liūdnas vaizdas. Gy-
ventojai išsibėgioję, likusieji gyvena žeminėse. 

Na, bulvės jau greit išvirs, patikėkite, kaip gerai 
šįvakar valgysime. Pakeliui gavome svarą sviesto 
už 1,40, tiesa, svaras čia mažesnis nei namie, taip 
pat mažame miestelyje gavome du kepalus kvie-
tinės duonos, viską iš gyventojų. Tikimės rytoj 
pasiekti kuopą, o tada jau viliuosi, kad rasiu laiš-
kų iš savo Paukštelės. Nekantrauju išgirsti, kaip 
gyvenate, tu ir vaikeliai, tėvelis, tuo šį vakarą ir 
užbaigsiu. Reikia eiti anksti ilsėtis, iškeliaujame 
anksti, 5 ryto, o reikia dar ir kavos išvirti, tad la-
banakt, mano mielieji, daugiau parašysiu rytoj.

ZARASAI

Zarasai užimti rugsėjo 20 dieną be kovos, kai 
atsitraukę rusai rengė pozicijas už kelių kilometrų 
į rytus nuo miesto. Kelias kitas dienas vokiečiai 
mėgino įveikti rusų įtvirtinimus, bet tik po savai-
tės pavyko juos nustumti dar kelis kilometrus at-
gal, tad fronto linija atsidūrė už 6–7 kilometrų nuo 
miesto. Rugsėjo gale vokiečiai leidosi toliau Daug-
pilio link, apie 20 km į šiaurės rytus, duoti įsaky-
mai užimti žiemos pozicijas. Pradėtos kasti tvirtes-
nės apkasų sistemos, fronte pasidarė ramiau, nors 
kartkartėm ir įsižiebdavo kovos. Iš pradžių Iveras 
Henningsenas Zarasuose buvo labai užsiėmęs iš 
fronto plūstančiais sužeistaisiais. Tačiau pamažu, 
kovoms rimstant, o sužeistuosius išvežus, jis gavo 
daugiau laiko sau. Vis dažniau aplankydavo mintys 
apie atostogas, ne tik dėl to, kad daugiau kaip pusę 
metų nebuvo matęs žmonos ir vaikų, bet ir todėl, 
kad nepaisant beveik visą vasarą trukusio vokiečių 
žygiavimo į priekį, rezultatų nematyti jokių, darėsi 
panašu, kad karas greitai baigsis. Karinė Oberostu 
vadinama Lietuvos ir Latvijos administracija taip pat 
ėmė rūpintis pastovesniu gyvenimu šiose apylinkėse, 
o tai nepraslydo Iverui Henningsenui pro akis. 

1915 m. rugsėjo 21–22 d. laiškas, popiet 
Zarasai 

Pasiekus kuopą, baigėsi mūsų nuotykis, dabar 
esame prieš keletą dienų kritusiuose Zarasuose. 
Praėjusią naktį ramybės beveik neturėjome, 

buvome visai šalia fronto, vienu metu net atro-
dė, kad rusai paims viršų, bet tada mūsų artilerija 
rimtai pasistengė ir priešą atmušė. 

5 ryto išėjome pasivaikščioti, netrukus tolu-
moje pamatėme Zarasus ir baltus jų bažnyčių 
stogus su paauksuotais kupolais, stūksančius 
gausiai miškais nuaugusioje žemėje. Miestas dy-
džio sulig Haderslevu, labai gražus, įsikūręs aukš-
tumoje, ežerų apsuptyje. Visi gyventojai pabėgę, 
krautuvės išplėštos. Dideli langai, įmonių lente-
lės sunaikintos, bažnyčios turtai išvogti, trumpai 
tariant, viskas atrodo baisiai. Mes apsigyvenome 
vandens malūne, miegame virš šniokščiančio 

krioklio. Pašto dar negavome, bet kasdien jo lau-
kiame, o labiausiai laukiame taikos. Tai būtų ge-
riausia, bet prošvaisčių maža.

21 dienos vakarą, dar nė nespėję apsižvalgyti, 
staiga gavome įsakymą trauktis. Rusai sumanė 
miestą atsiimti, tad dėl viso pikto pabėgome į 
dvarą už kelių kilometrų nuo miesto. Trumpas 
susirėmimas, rusams teko trauktis. Dabar 10 va-
landa, vėl paėmėme miestą. Gyvename pačiame 
centre. Vežimus atsigabenome šalia Romos ka-
talikų bažnyčios, o patys apsistojome mokyklo-
je ar į ją panašiame pastate. Žinoma, apie šieną 
nėra ko kalbėti, tenka miegoti ant grindų. Gerai 

Zarasai iš paukščio 
skrydžio. XX a.  
pirmoji pusė.
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iškūrenome krosnį, nes jau šalta, tad nėra taip 
blogai. Daugiau – rytoj, o dabar labanakt, mano 
brangioji. 

22 dienos rytas. Susirinkome turgaus aikštėje 
pasirengę trauktis, atrodo, kad poziciją perim-
ti per sunku. Jau dvi dienas bombarduojama, o 
prošvaisčių pajudėti tolyn nėra. Baisus šis lai-
kas ir labai rimtas. Mūsų kunigas neseniai sakė 
pamokslą, kalbėjo apie tai, kokioje pavojingoje 
vietoje atsidūrėme. Kaip tik šioje aikštėje vakar 
vakare, penkios minutės po mūsų išėjimo, nukri-

to sviedinys. Žuvo du artileristai ir keturi arkliai, 
keturi ar penki sužeisti. 

Išėjau šiek tiek pasivaikščioti viena pagrin-
dinių gatvių. Ir čia rusas viską nusiaubęs. Vi-
siškai sunaikinta didelė „Singer“ parduotuvė. 
Visos siuvimo mašinos, gramofonai ir kiti prie-
taisai sugadinti. Mėgintas padegti didelis kili-
mų sandėlis. Kai nepavyko, įkinkę jaučius rusai 
mėgino kilimus nutraukti ir sugadinti. Dide-
lėje kavinėje viskas sugriauta, sulaužyti baldai, 
sukulti dideli veidrodžiai. Taip elgiasi rusai su 

savo šalies žmonėmis. Pačius gyventojus išginė 
tik su būtiniausiais daiktais, o maisto atsargas 
patys suvartojo. Kitus tiesiog palieka pavojuje, 
o mums tenka jų aimanų klausytis. 

Per pamokslą kunigas kalbėjo, kad tai buvo 
paskutinis rusų jėgos išbandymas, tikėkimės, da-
bar jau viskas keliaus pabaigos link. Aikštėje ver-
da spalvingas karo gyvenimas, stovi įvairios ko-
lonos, skerdžiami gyvuliai, gaminamas maistas, 
tikrinami arkliai, tvarstomi sužeistieji. Ilgos visa 
gerkle dainuojančių pėstininkų kolonos, barzdo-
tasis landšturmeris, rimtai susimąstęs apie žmo-
ną ir vaikus – kas žino, ar saulė nenusileis virš 
jo lavono ar kulkų suvarpytų galūnių? Šiandien 
greičiausiai bus sunki diena. Esame dvi sanitarų 
kuopos, turbūt vyksta didelė kova. Daugiau pa-
rašysiu popiet. 

Pratęsiu vėliau, paštas iškeliauja į Daugpilį. 

1915 m. rugsėjo 23–24 d. laiškas 
Zarasai 

Mieloji mano Paukštele! 
Ir vėl išaušo rytas, saulė pakeitė blyškius mė-

nulio spindulius, naktį paskutinį kartą vaiduo-
kliškai kritusius ant tiekos narsių kariūnų. Mie-
lieji mano namiškiai, visų pirma norėčiau, kad 
paskutiniai du mano laiškai jau būtų atkeliavę. 
Paskutiniame vakarykščiame, 22 dienos, sudėjau 
tris aprašymus į vieną, 17–22 dienų. Išsiunčiau 
labai skubiai, tad nei adreso padoriai užrašiau, 
nei užklijavau.

Vakar vakare mėginta pulti miestą, bet ataka 
atremta. Rusai ginasi iš paskutiniųjų. Vakar pa-
ėmėme 1000 vyrų, generolą, aštuonis karininkus 
ir šešis kulkosvaidžius. Dirba keturios sanitarų 
kuopos, visos turi daug darbo. Vakar vakare, apie 
10 valandą, priešas šion pusėn atsiuntė sviedinių 
ir šrapnelių. Žmonių nesužeista, bet pasitraukė-
me į saugesnius rūsius. Kad tik gerasis Dievulis 
viską užbaigtų, dalis mūsų geriausiųjų jau po 
žeme, o kiti diena iš dienos seka jiems pavymui. 
Tragedija visoms kariaujančioms šalims. Nuo čia 
iki Daugpilio turi ateiti sprendimas, bet susidūrė 
dešimt armijų, tvirtai nutarusių nesitraukti, kol 
viskas nepaaukota. 

Ryte pasivaikščiojau po miestą, įspūdis keis-
tas. Aikštėje priešais bažnyčią stovi du rekrutų 
batalionai ir laukia sakramento prieš keliaudami 
į frontą. Vien jaunuoliai. Kada išauš jų paskuti-
nioji? Prieš kelias dienas susitikome juos prie 
Tabroko (?). Nusiteikę valiūkiškai, trokšta tik sto-
ti į kovą. Šiandien jie jau ramūs. Neverta jiems 
pasakoti apie rimtą karo žaidimą, ir patys apie jį 
išgirs, o tai tik į naudą. Kaip tik mums stovint ir 
su jais šnekučiuojantis, virš galvų prašvilpia dide-
lis sviedinys ir pamatome tai, ką ir patys pradžio-
je darydavome. Jie krūpteli, juk tai tik pradžia. Aš 
einu toliau. Iš tuščios aikštės atsiveria nuostabus 
ežerų, miškų, didelių tiltų ir pasakiškų slėnių 
kraštovaizdis. Iš didelio modernaus viešbučio 
skamba muzika, tikros šokių melodijos. Savaime 
suprantama, užeinu vidun, o viduje, didelėje ap-
griuvusioje salėje, vyksta šokiai pagal niūrias pia-
nino melodijas. Kontrabosas ir trimitas imituoja 
patrankas, o šrapnelį atstoja fleitos. 

„Mūsų būstas Zarasų 
priemiestyje, 

1915 m. rugsėjo 
23 d.“ Iš Henningse-
nų šeimos archyvo.
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