
D A N I J O J E 

Karas - tai apgaules kelias. Todel jei kq sugebi, tai vistiek ro-
dyk, jog nesugebi. Jeigu ketini sauktis kazkieno pagalbos, tai 
nuduok, jog nieko pagalbon kviesti neketini. Mors priesinin-
kas ir yra arti, apsimesk, kad jis toli. O jeigu priesininkas toli, 
taielkis taip, lygjis bUtif cia pat. Prisiviliok priesus, bandyda-
mas papirkti. Sukelk simiaisti ir sutriiiskink juos. Jeigu jiems 
nieko netruksta, buk pasireng^s. Jeigu jie stiprus, pasistenk 
jif saugotis. Jeigu ipyk§, sukelk sqmysj. Elkis pagarbiai, kad 
sukeltum ji{ puikyb?. , 
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Po pirmo pasirengimo etapo Lietuvoje isryskejo musi^ stipriosios ir I 
silpnosios vietos. Tikejomes, kad pasirengimo Danijoje metu bus su- \ 
darytos s^lygos trukumams pasalinti ir pasirengimo Lietuvoje spra-
goms uzglaistyti, nuosirdziai tikejomes, kad gausime atsakymus j 
simtus kylanciii klausimq. Vis dar truko informacijos apie salj, j k u r i ^ 
vyksime, apie jos praeitj, zmoniq kultur^, mqstym^, galim^ pasiprie-
sinim^ ir jq kovos biadus. 

Danijos kariuomenes Princo pulkas (dan. Prinsens Livregiment, 
angl. Prince's Life Regiment) daugeliui Lietuvos kariii gerai zinoma 

I vieta. Pulkas, j kurj as ir dar keli is pestininkij biirio atvykome ne pir-
I m ^ kartq, buvo dislokuotas Danijos mieste Viborge. Princo leibpulke 
iji rengti visi dann kariai, ar bent dauguma jq, vykstantys j tarptautines 

karines operacijas, taip pat s^jungininkq kariai, kartu su danais da-
lyvausiantys tarptautinese operacijose. Jeigu neklystu, pirmieji Lie
tuvos kariai siame pulke rengesi misijai Bosnijoje ir Hercegovinoje, 
lietuviams kartu su danq batalionu D A N B N {Danish Battalion - danq 
batalionas) 1995-1996 m. dalyvaujant IFOR ir SFOR misijoje. Dabar, 
2003 m. pavasarj, istorija kartojosi, tik konflikto regionas buvo kitas. 
Princo leibpulkas jsikiir^s sent} raudonq plytq pastatij komplekse. 
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Yra ir keletas moderniq vieno auksto kareiviniq. Kareivines jrengtos 
paprastai, taciau tvarkingai, visi kariui butiniausi patogumai cia pat. 

Rytais lietuviq pestininkui jprastq rytiniq skirstymq su orkestrais 
ir zygiavimais ratu rikiuotes aiksteje danai neorganizuodavo. Taciau 
mvisq biirio vadas buvo istikimas nacionalinems tradicijoms ir be r i 
kiuotes informacijos kariams pateikti nemokejo ir/arba nenorejo. Nie-
kam nereikalingos parodomosios ceremonijos erzino, taciau uzklaus-
tas, kam to reikia, bijrio vadas atrezdavo, kad tai jo metodas drausmei 
biiryje palaikyti. Bet kuri informacija, jei tai ne kovinis jsakymas biirio 
operacijai, kariams galejo biati perduodama per jq skyriq vadus, ta
ciau del nepasitikejimo skyriaus vadais, o gal ir del kitokiq priezascii^ 
visas valdymas buvo centralizuotas. Mano supratimu, burio vadas 
mus perdetai daznai rikiuodavo del to, kad taip buvo mokytas. Biirio 
serzantii patarimus ir pasiiilymus jis isklausydavo, taciau pasielgda-
vo savaip. Po tarnybos su Didziosios Britanijos karaliskaisiais j i iri i 
pestininkais buvau susidar^s nuomon^, kad blizgantys batai ir svari 
uniforma svarbu, taciau ne svarbiau uz kovai parengtus ginklus ir 
gerus kariq kovos jgiidzius. 

Musii biirio vairuotojai, cia jau praleid^ savait^ laiko, vairavimo 
igiidzivi patikrinimo metu danq kolegoms instruktoriams per prak-
tines pratybas parode mokantys saugiai vairuoti ir eksploatuoti ne-
sarvuotuosius visureigius Mercedes Benz GD 240 bei sarvuotuosius 
transporterius M113A2. Laikinam naudojimui jie turejo perem^ vis^ 
burio treniruotems kartu su danq kolegomis priskirt^ transport^ ku--
riuo turejome naudotis ir misijoje Irake. 

Jau kitci dien^ viena po kitos pasipyle paskaitos ir instruktazai 
apie Irako konflikto r a i d ^ siitus, sunitus, mulas, religijci ir panasius 
dalykus. Isgirsti apie mulas ir islamo religij^ buvo jdomu ir naudinga, 
taciau is praktikos zinojau, kad bent jau is pradziii svarbiausias prie
sininkas, su kurio teks susidurti ir susiimti, bus gamta ir buitis. 

Karstis, smelis, dulkes, prakaitas, dehidratacija ir issekimas, de-
zinterija, nuodingi vorai, skorpionai, skruzdes - apie visas sias gam-
tos gerybes bei kiirinius labai issamiai ir vaizdingai pasakojo nepa-
menu kokio universiteto profesorius ir vos pries kelias savaites is tij 
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platumii grjz^ karininkai, ten vykd^ zvalgyb^. Pirmiausia gavome 
ziniii apie specifin^ aplinkq ir oro s^lygas. Rajono, j kurj vykstame, 
80% teritorijos dengia dykumos. Gyvenvietes ir zaliosios zonos gy-
ventojij sukurtos dirbtinai, iskasus drekinimo kanalus. J drekinimo 
kanalus, paprastai esancius auksciau naturalaus vandens telkinio 
(upes) lygio, vanduo patenka padedamas vandens siurbliq, varomij 
kuro generatoriq, ir kuro s^naudos cia atitinkamai dideles. Nustojus 
siurbti vandenj, kanalai per kelet^ dienij isdziiista, zeme sutriikineja, 
visa augmenija, paseliai ir vaismedziai ziiva, seimos badauja, vienin-
teliu pragyvenimo saltiniu tampa plesikavimas, o darbo jrankiu - ne 
kastuvas ar kauptukas, o Kalasnikovo automatas arba kulkosvaidis, 
kuriq kiekviena seima turi net po kelet^. 

Oro temperatiira sesis menesius - n u o 2003 metq birzelio pradzios 
iki 2003 metvj lapkricio - truksiancios musq misijos metu svyruos nuo 
40 iki 60 °C karscio. Esant tokiai temperatiirai, nuo saules neprideng-
t^ odey nesiimant prieziiiros ir specialiq priemoniij, po keliq valan-
dij istiks nudegimas ir kiano neapsaugotas vietas nuses skausmingos 
vandeningos piisles. Todel biitini atitinkami galvos apdangalai, dra-
buziai, jskaitant apatinius ir kojines, taip pat apavas. Deja, tuo metu 
vilkejome standartinemis, Lietuvos miskingam ir palyginti vesiam 
bei dregnam klimatui pritaikytomis zaliomis maskuojamomis uni-
formomis ir avejome pigius juodus, nenaturalios odos batus, kuriuos 
net Lietuvoje ne visi kariai pak^sdavo ir is savo atlyginimo pirkdavo 
brangesnius bei kokybiskesnius. Puikiai supratome, kad su tuo, k^^ 
turime, ten bus „linksma". Negana to, oro temperatiirai esant 40 °C, 
visi metaliniai pavirsiai ir asfaltuota kelio danga jkaista iki 80 °C ir 
daugiau. Bet koks prisilietimas plikomis rankomis prie tokiii jkaitusiu 
metaliniij pavirsiq baigiasi odos nudegimais, k^ jau kalbeti apie tai, 
kad automatiniq sautuvij, specialiai ji j neapvyniojus medziaga arba 
neturint taktiniij pirstiniij, nebus jmanoma islaikyti rankose. Vanduo, 
laikomas buteliuose, veikiamas tiesioginiij saules spinduliij, neuz-
verda, taciau jkaista tiek, kad gerti jo, neissiplikant gerkles, nejma-
noma. Tas pat pasakytina apie jkaitusius automobiliq pavirsius, prie 
kurii4 be pirstiniq neprisiliesi. Vienas is biidti sumazinti pavirsiaus 
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jkaitimq - perdazyti juos sviesia spalva. Mums buvo sakoma, jog taip 
ir bus padaryta, taciau kol kas vazinesim tamsiai zaliais automobi-
liais. Tokia zinia nuotaikos irgi nepakele. 

Nemaz^ susiriipinim^ taip pat kele smelis ir dulkes, kuriij Irake 
tikrai netriiksta. Prie tokios jq gausos mes nebuvome priprat^. Del to 
galejo uzsikimsti automobiliij oro filtrai ir perkaisti varikliai. Smeliui 
patekus tarp ginklo judanciij daliij, sis galejo uzstrigti (del to veliau 
Irake vienas lietuviq karys galbut ir buvo suzeistas). Prie prakaituotos 
odos prilip^s smelis ir dulkes sukelia nutrynimus, infekcijas ir isberi-
mus. Buvo aisku, kad technik^ ir ginklus ypac karsto ir dulketo klimato 
s^lygomis teks ypatingai priziiireti bei eksploatuoti ir intensyviau negu 
iprasta rijpintis asmens higiena. Medicinos specialistai deste apie dehi
dratacija atsirandanci^ del didelio karscio, ir i^^ lydincius veiksnius. Tu
rejome tiketis sutirstejusio kraujo kraujagyslese ir atitinkamai deguo-
nies stygiaus, greitesnio nuovargio, gausaus prakaitavimo, taigi skys-
cii4 ir naudingij bei reikalingij organizmui mineralq praradimo. Del jq 
stokos galejo kamuoti pasikartojantis raumenij meslungis, kristi svoris, 
svaigti ir skaudeti galva, pakilti kraujospudis, varginti nervine jtampa, 
del prastos savijautos, sumisusios su adaptacija svetimoje ir priesiskoje 
aplinkoje, pratriikti emocijos. Visos sios medikij isdestytos perspekty-
vos nedziugino. Vienintelis budas sau pagelbeti - gerti vandenj ypac 
dideliais kiekiais, po 15-20 ir daugiau litrii per dien^. 

Dar vienas specialistas, nusimanantis apie Irake gyvenancius vo-
rus, skorpionus, gyvates ir kitus svelnius bei mielus padarus, papa-
sakojo apie jij pavojingum^ zmogui ir gyvensen^ kaip jq isvengti ir 
k^ daryti jiems jgelus. Anot Irako zoologijos zinovo, turejome nuolat 
biiti budriis, ypac tamsiu paros metu, kai, orui atvesus, visi gyviai ima 
Ijsti is savo sleptuvirj ir ieskoti ar medziotis maisto. Jis patare neguleti 
ant zemes, visada pries gulantis patikrinti patalus ar miegmaisius, o 
rytais pries aunantis - batus, sandariai uzsegineti krepsius, kuprines, 
kisenes, kad j jas jlind^ sleptis ar maisto ieskoti gyviai nejgeltq, nes 
visi jie be isimties maziau ar daugiau nuodingi, o daugumos jkandi-
mai, pavelavus suteikti pagalb^ mirtini. Tokia buvo dar viena infor
macija, zadejusi, kad misija Irake bus nenuobodi. 
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Tose paskaitose dalyvaudavo ir kolegos danai, taciau ne visi. 
Dauguma kultiirines, medicinines ir zoologijos pamokas jau buvo is-
klaus^ ir paskutin^ savait^ leisdavo su savo seimomis arba draugais. 

Natiiralu, kad rengiantis bendroms karinems operacijoms pasi-
rasoma daugybe tarptautiniij aktq ir susitarimq, tiesiogiai veikianciij 
eilinj karj, o sio veiksmai operacijos rajone atsiliepia politinei situa-
cijai. Ilgainiui atsirado naujas karinis terminas „strateginis eilinis". 
Eiliniams pazadeta misijos eigoje pasirasyti su jais sutartis kaip su 
profesionalais del atitinkamo atlyginimo ir tolesnes perspektyvos. 
Kariai, dalyvav^ tarptautinese operacijose, laikomi patyrusiais, pati-
kimais, uzgriidintais aplinkybiq ir isbandytais prastesniij s^lygij bei 
issiskyrimq su mylimaisiais. Trumpai tariant, kai kuriais atvejais visa 
galva aukstesniais uz misijose nedalyvavusius. Neabejoju, kad eiliniai 
trosko biati visaverciais komandos bei biirio nariais ir savo profesio-
naliais veiksmais bei pastangomis veliau misijos eigoje jrode es^ tikri 
profesionalai. Si misija daugumai buvo didziausias nuotykis gyve-
nime. Nezinomybe kelia baim^, taciau tq baim^ nugali smalsumas, 
skatinantis esamomis s^lygomis priimti ne visuomet logiskus spren-
dimus. Asmeniskai as manau, jog didziuma kariij net nenutuoke, k^ 
teks patirti operacijii rajone, ir jsivaizdavo galesi^ jveikti visus gali-
mus issiikius. Deja, mano patirtis ir is misijos grjzusiii kariq liudijimai 
rodo, kad taip nera. J misijas visi vyksta savo noru, taciau laisv^ ap-
sisprendimq leistis j karo veiksmq zon^ suvokiant, jog teks susidurti 
su nenuspejamais sunkumais, ilgam laikui palikti mylimus ir artimus 
zmones, lemia labai individualus ir asmeniski dalykai. 

Nezinomybe skatino karius spelioti, kele nereikalingas diskusi-
jas, trukde suteikti demesi j savo tiesiogines funkcijas. Kai kuriems 
jaunesniems kariams kartais prireikdavo padr^sinimo is vyresniiijij, 
reguliariai atlikdavusiq psichologq darbci, isklausydavusiq ir tarda-
vusii j vien^ kit^ dvasi^ pakeliantj zodj. Daugiausia diskusijij kilda-
vo del ginklq panaudojimo tvarkos operacijos rajone vienokioje ar 
kitokioje situacijoje. Danq kariams, kaip ir mums, misija Irake taip 
pat buvo neistirta zeme, todel jie rengesi irgi apgraibomis, neture-
jome ne vieno zmogaus, galejusio pasidalyti tokiij misijij patirtimi. 
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'/vnlgyhos gnipe britif bazeje po nakvynes ant aplei^to pabtalo stogo 

Kuveitas. 
Tolumoje tarpine haze Eagle 3 



ivaziavimq i bazf Eagle 

Kuveitas. Tarpine haze Eagle 3 

Kuveitas, haze Eagle 3. 
Siuose konteineriuose huvo irengti dusai 

Zygis i Irakq. Deganti naftos pumpavimo stotis dykumoje 


