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DRAUGIŠKA UGNIS KARE. PRADŽIA

Kare žūsta žmonės. Paprastai – daug žmonių. Konflikto iniciatoriai kal-
tina priešingą pusę provokacijomis, susitarimų ar sutarčių nesilaikymu, tuo 
tarpu oponentai – agresija, melu, išdavyste ar panašiai. Tačiau žmonės žūsta 
nepriklausomai nuo motyvų ir argumentų. Paprastai „blogieji“ žudo „geruo-
sius“, ir atvirkščiai. Paskaičiuota, kad daugelyje konfliktų, karų ir „puikiai 
suplanuotų“ operacijų iškyla didžiulis pavojus mirti... nuo saviškių rankos.

Statistiškai įrodyta, kad vidutiniškai nuo 2 iki 20 procentų kariuomenių 
netekčių (žuvusiųjų ir sužeistųjų) galima priskirti liūdnam ir apmaudžiam 
terminui „draugiška ugnis“. NATO terminais kalbant  – blue on blue, kai 
pajėgos per klaidą atakuoja saviškius. Vienas pirmųjų dokumentuotų „drau-
giškos ugnies“ atvejų – 1471 m. įvykęs Barneto mūšis, kai Rožių kare dėl Ang
lijos sosto žūtbūtinėse kautynėse susikibo Lankasterių (House of Lancaster 
simbolis – raudona rožė) ir Jorkų klanai (House of York giminės simbolis – 
balta rožė). Kaip matysime vėliau, naktis, blogas matomumas, kariaujančių 
pusių nuovargis, įtampa bei bloga komunikacija – šie faktoriai tampa labai 
reikšmingi, o jeigu jie dar „sukrenta į krūvą“ – nelaimės neišvengsi. Taip nu-
tiko ir pirmuoju „draugiškos ugnies“ atveju. Dvi kariuomenės kovą pradė-
jo anksti ryte (apie 4 valandą), vietovėje tvyrojo tirštas rūkas. Lankininkai, 
kurių turėjo abi pusės, dažnai galėjo tik numanyti, kokiu atstumu ir kokios 
priešo pajėgos dislokuotos. Įtampa pasiekė apogėjų, nes bet kurią akimirką iš 
už rūko uždangos galėjo išnirti šuoliais lekiantys sunkūs priešo riteriai. Kai 
netikėtai rūko sieną praplėšė Lankasterių raiteliai, nešini savo simboliu pa-
puošta vėliava (žvaigždė su spinduliais), lankininkai neišlaikė – palaikė juos 
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Jorko kavalerija, kurios vėliavose pavaizduota šviečianti ir spinduliuojanti 
saulė.

Tuomet sekė kelios strėlių atakos ir krito žuvusieji. Dalis Lankasterių raite-
lių šaukdami apie išdavystę mėgino pasitraukti, dalis buvo nukauta. Kilo su-
maištis, karių moralė buvo sužlugdyta. Galiausiai, pralaimėtas ir pats mūšis.

1801aisiais, antrojo Alchesiraso jūrų mūšio metu, naktį tarp dviejų ispanų 
trijų denių burlaivių „Real Carlos“ bei „San Hermenegildo“, ginkluotų po 112 
patrankų, sugebėjo prasmukti beveik dvigubai mažesnis britų laivas „HMS 
Superb“. Apšaudęs vienoje pusėje esantį „Real Carlos“ – skubiai pasišalino. 
Prasidėjęs gaisras apšvietė nukentėjusį burlaivį ir už kelių šimtų metrų esantį 
„San Hemenegildo“ siluetą. Abiejų laivų įgulos pagalvojo, kad priešas puola, 
atidengė ugnį ir... abiejuose laivuose detonavo didelės parako atsargos. Tuo-
met žuvo apie 1 700 ispanų jūreivių.

Daugelis „draugiškos ugnies“ atvejų galėtų būti laikomi komiškais, jeigu 
nežūtų žmonės. Vienas toks incidentas įvyko 1788 m. Rumunijoje, kai Aus-
trijos armija, kurią sudarė bemaž 100 000 vyrų, vadovaujama imperatoriaus 
Juozapo IIojo išsiruošė į žygį prieš Otomanų imperiją. Įkūrę stovyklą ne-
toli Timišo upės, austrai žvalgybai pasiuntė kavaleriją. Persikėlusi per upę, 
husarų kavalerija turkų nerado, bet aptiko čigonus, kurie nebrangiai pasiūlė 
nusipirkti degtinės. Sandoris įvyko ir husarai prisėdo atsipalaiduoti. Neilgai 
trukus dalis pėstininkų taip pat persikėlė per upę ir išvydę kolegas baliaus 
įkarštyje sąžiningai pareikalavo pasidalyti. Husarai dalytis nepanoro ir išvijo 
suįžūlėjusius pėstininkus. Tačiau degtinės kvapas buvo toks viliojantis, kad 
pėstininkija lengvai nepasidavė ir primygtinai reikalavo savo dalies. Žodis po 
žodžio, diskusija peraugo į realias muštynes, husarų dalis iš degtinės statinių 
susirentė visai padorius įtvirtinimus. Kai daug girtų ginkluotų vyrų konflik-
tuoja, šautuvai negali tylėti. Po pirmojo šūvio sekė antrasis, o tada pasipylė 
dar daugiau, kol kažkas suriko „turkai!“ ir artėjant sutemoms situacija tapo 
nevaldoma. Kol dalis pėstininkų ir husarų kovėsi tarpusavyje, kita dalis suma-
nė grįžti į pagrindinę stovyklą, kur jų jau laukė.

Tiesa, ne visai taip, kaip buvo galima tikėtis – išgirdusios kitoje upės pu-
sėje vykstančių grumtynių garsus, pagrindinės pajėgos pasiruošė deramai su-
tikti priešą. Išvydę iš tamsos išnyrančius raitelius austrai atidengė artilerijos 
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ugnį. Tiesa, dalis karininkų, supratę, kas čia vyksta, pradėjo šaukti „Halt“ 
(vok. k. – „stok“), tačiau tamsoje dalis karių, surinktų iš skirtingų Austrijos, 
Serbijos, Kroatijos ir Italijos regionų, vėliau dievagojosi išgirdę žodį „Allah!“, 
kas reiškė, kad pasitvirtino baisiausi jų nuogąstavimai ir turkai puola. Tvy-
rant visuotiniam chaosui Austrijos armija pradėjo kovoti tarpusavyje. Pats 
vadas, imperatorius Juozapas IIasis, buvo nustumtas nuo arklio į griovį ir 
tik laimingo atsitiktinumo dėka liko gyvas. Po dviejų dienų atvykusi turkų 
armija didžiai nustebo radusi mūšio pėdsakus ir daugiau kaip 1 200 nukau-
tų karių. Šalia esantis Karansebešo miestas buvo be vargo užimtas, o pačios 
kautynės ateities kartoms žinomos Karansebešo mūšio vardu. Tačiau kartais 
nereikia net alkoholio – nėra komunikacijos ir „draugiška ugnis“ pasiveja tave 
apmaudžiomis aukomis. 

LANKAI IR ARBALETAI:  
KAIP JUOS NAUDOJO IR KAIP JIE  

RODOMI FILMUOSE

Kokios asociacijos jums kyla išgirdus žodį lankas? Tikriausiai iškyla nūdie-
nos batalijos dėl medžioklės naudojant lankus. O jei pažvelgsime į istorinius 
įvykius? Prisiminsime Robino Hudo nuotykius ir strėlių debesis šturmuojant 
tvirtoves „Žiedų valdove“ ar „Sostų karuose“. Na jau, ištarsite jūs, juk pastarieji 
du filmai – fantastinė scenarijaus autorių išmonė, o Robinas Hudas – kitas 
reikalas. Ir... būsite neteisūs. Pakalbėkime apie lankus, arbaletus, meninę kino 
kūrėjų fantaziją bei tikrus istorinius įvykius.

Jau užsiminiau apie lankininkus ir Robiną Hudą, pradėkime nuo to, kad 
valdant karaliui Ričardui Liūtaširdžiui, kurio viešpatavimo laikotarpiu ir vei-
kė mūsų gerasis plėšikas Robinas, lankai oficialiai nebuvo priimti Anglijos 
karių ginkluotėn ir juos įvaldžiusių specialistų buvo itin mažai. Žinoma, Ro-
binas nebuvo karys ir Šervudo miške galėjo išmokti šaudyti bei suburti pa-
našaus profilio mėgėjų komandą. Tik tokiu atveju jie visi turėjo būti stotingi 
vyrai ar bent neduoti į rankas lanko gležnutei Robino mylimajai  – ilgasis 
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angliškas lankas būdavo įtempiamas su 30–50 kg svorio jėga. Itin reta moteris 
galėjo pasigirti tokiu raumenynu.

Karyboje lankas nebuvo skirtas snaiperio taiklumui demonstruoti, todėl 
lankininkų paleistų strėlių debesis labiau priminė jau paminėtas fantastines 
sagasserialus, o ne vienišo šaulio šūvį į riterio šalmo akių angas. Tikslus 
šūvis į šuoliuojantį raitelį buvo įmanomas tik iš keliasdešimties metrų ats-
tumo, be to, su sąlyga, kad netrikdo mūšio triukšmas, šalia vaitojantys su-
žeistieji, priešo strėlės, leidžiamos į jus, ir už kelių sekundžių priartėsiantis 
riteris, mielai nuridensiantis jums galvą. Taigi strėlių debesis, padengiantis 
už poros šimtų metrų esančias priešo gretas, – geriausia, ką galėjo pasiūlyti 
to laiko karybos mokslas. Dažnai kino filmuose rodomi vaizdai, kaip rite-
riai, apsitaisę grandiniais ar vientiso metalo šarvais, išmušami iš balno vienu 
šūviu, – didele dalimi irgi yra mitas. Galima pažeisti nešarvuotas kūno vie-
tas, sužeisti ar nukauti arklį, tačiau vienu šūviu „išvesti iš rikiuotės“ raitelį, 
kuris dar prisidengia skydu, – itin sunki užduotis. Beje, siekdami pagerinti 
greitošaudą, kai strėlės leidžiamos viena po kitos, lankininkai turėjo vengti 

Japonų lankininkai. 1870 m.
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sunkios šarvuotos ekipuotės, jau nekalbant apie tai, kad jos nelabai turėjo už 
ką nusipirkti.

Žymiajame mūšyje prie Azenkūro (1415 metai), kai Anglijos lankininkų 
dėka pavyko pasiekti svarbią pergalę prieš skait lingesnę prancūzų kariuome-
nę, anglai lankininkai kovėsi... be kelnių. Ne, jie apsinuogino ne dėl mobilu-
mo ar karščio (mūšis vyko spalio mėn. pabaigoje), tiesiog anglų kariuomenę, 
vadovaujamą karaliaus Henriko Vojo, kamavo dizenterija, kurios viena in-
dikacijų – dažnas tuštinimasis. Kalbant be pagražinimų, anglai paprasčiau-
siai suviduriavo. Sutikite, mūšio įkarštyje keliems tūkstančiams lankininkų 
nubėgti iki artimiausio miškelio buvo sudėtinga, taigi prancūzai pralaimėjo 
ne itin kvepiančiam priešui. Lankas, kaip svarbi kariuomenės ginkluotės da-
lis, visiškai išnyko tik XVI amžiaus antroje pusėje, nuo pat ankstyvųjų vi-
duramžių dalijęsis šlove ir vieta kariuomenėse su pusbroliu arbaletu. Tačiau 

Brazilijos indėnai medžioja. 1834 m. paveikslas
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abu „giminės“ neišlaikė šaunamųjų ginklų konkurencijos. Paskutiniai aktyvūs 
lankų panaudojimo atvejai karyboje užfiksuoti tik Šiaurės Amerikoje XIX 
amžiuje, kariaujant su indėnais. Arbaletai daugelyje kariuomenių egzistavo 
šalia lankų. Vienu metu buvo formuojami mišrūs kariuomenės vienetai, nau-
dojantys abu ginklus. Paprastai lankai užtikrindavo greitošaudą, o arbaletai – 
didesnę kinetinę smūgio jėgą, galinčią pramušti šarvus. Tiek nuo lanko, tiek 
nuo arbaleto strėlių saugojo vadinamosios pavisos (pavadinimas kilo nuo Itali-
jos miesto Pavijos) – dideli, beveik 1,5 metro dydžio skydai, už kurių sąlyginai 
saugiai buvo galima slėptis tiek pėstininkams, tiek lankininkams ar arbaleti-
ninkams. Užtrukdavo gerokai laiko, kol karys pertaisydavo arbaletą.

Nenoriu, kad tekstas virstų „mitų griovėju“, tačiau pavisos ar kito koky-
biško skydo nei lankai, nei arbaletai įveikti nepajėgdavo. Prakirtus apsauginį 
sluoksnį, galingiausios strėlės kartais išlįsdavo kitoje skydo pusėje ir sužalo-
davo besiginančiojo rankas, tačiau stipriau nesužeisdavo. Visgi 1139 metais 
2ajame Laterano bažnytiniame susirinkime popiežius Inocentas II pasmerkė 
ir uždraudė arbaletų naudojimą „krikščionims prieš krikščionis“ bei pavadino 
jį „velnio ginklu“. Apskritai, bažnyčios vertinimu, šio ginklo naudojimas buvo 
neleistinas net prieš žvėris ir pagonis. Kaip dažniausiai nutinka praktikoje, 
šie Inocento II žodžiai buvo pamiršti kautynėse. Lankai ir arbaletai karyboje 

Šiuolaikinis medžioklinis arbaletas
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liko tik... koviniuose filmuose. Arbaletus, pagal scenaristų sumanymus, nau-
doja specialiosios pajėgos, o Džonas Rembo šaudo sprogstančiomis strėlėmis. 
Tiesa, Pirmajame pasauliniame kare, prieš pat atsirandant šautuvinėms gra-
natoms, būta pavyzdžių, kai iš apkasų į tolį sprogmenys sviesti improvizuo-
tais arbaletais, o Sirijoje teko matyti savadarbių balistų, didžiulių laidynių ir 
arbaletų hibridų rankinėms granatoms iššauti. Tačiau progreso ir techninės 
minties nesustabdysi – žmonės jau seniai atrado išmanesnių būdų, kaip savo 
artimą pasiųsti į geresnį pasaulį.

„ATGAL Į ATEITĮ“ PAS BURLAIVIUS  
IR PLIENO MONSTRUS

Po tokios antraštės vaizduotė piešia mokslinės fantastikos filmo ar apsaky-
mo siužetą, bet realios istorijos (jos net dvi) yra ne mažiau egzotiškos. Paban-
dysiu nestandartiškai jas pradėti nuo naujesnių laikų ir „medinės technikos“. 
Spėju, susipainiojote? Teks atidžiau paskaityti. Taigi, apie viską iš pradžių.

1917 metais, JAV įsitraukus į Pirmąjį pasaulinį karą, itin aktuali tapo 
transportinių laivų problema. Vienu metu Europos karinius uostus pasiekda-
vo beveik 10 000 JAV karių per dieną ir jiems transportuoti bei organizuoti 
visą aprūpinimo procesą reikėjo kur kas daugiau laivyno pajėgumų negu JAV 
galėjo pasitelkti. Taupant laiką, buvo priimtas, kaip tuo metu atrodė, saliamo-
niškas sprendimas – pastatyti 1 000 laivų flotilę... laivų mediniais korpusais, 
žinoma, varomų garo varikliais. Projektas patvirtintas, užsakymai paskirstyti 
tarp 87ių laivų statybos bendrovių, pradėta pagreitinta laivų statyba. Tačiau 
ne veltui sakoma, kad „skubos darbą velniai gaudo“ – pastačius daugiau nei 
penktadalį laivų, pradėjo aiškėti kokybės problemos. Laivams reikėjo balasto, 
jų patikimumas atvirame vandenyne kėlė daug abejonių ir t. t.

Pagrindinė priežastis – JAV laivų statyklos buvo persiorientavusios į plie-
no laivus, o visi specialistai, galintys ir mokantys statyti medinius laivus, 
buvo apleidę šią „ašarų pakalnę“ ar bent išėję į užtarnautą poilsį. Kol buvo 
sugalvota, kaip išspręsti šią prob lemą, karas pasibaigė. Šimtai pastatytų laivų, 
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jau nekalbant apie jų kokybės problemas, tapo visai nereikalingi. Maža to, jų 
priežiūros ir išlaikymo kaštai buvo dideli, o žodis „konversija“ tuomet nebuvo 
itin madingas. JAV karinis laivynas buvo „išdidus, daugiau kaip 200 medinių 
laivų savininkas“, kuriam šis turtas tapo didžiuliu galvos skausmu.

Nuspręsta laivų atsikratyti. Daugiau negu 100 laivų buvo nuplukdyti į Po-
tomako upės žiotis, Malou įlanką, surišti po 20–30 laivų ir padegti. Į sudegu-
sius iki vaterlinijos korpusus buvo metami betono luitai, kad laivai nugrimztų 
ir srovė jų neišneštų į farvaterį.

Iš pirmo žvilgsnio, toks barbariškas būdas atsikratyti nereikalingu turtu 
pasirodė visai priimtinas vietinei florai ir faunai, kuri po daugybės metų ten 
įkūrė savo kolonijas, o Malou įlankos apylinkės paskelbtos gamtos rezervatu 
ir yra noriai lankomos kanojininkų ar šiaip gamtos mėgėjų. 

Dabar nusikelkime į tuos metus, kurie apibūdinami kaip medinių karo 
laivų saulėlydis. JAV pilietinio karo metai žymėjo perėjimą nuo karo bur-
laivių į plieninių garo siaubūnų erą. Sąjungos ir Konfederacijos kariuome-
nės daugiausiai kovojo sausumoje, tačiau upių kelių, priekrantės bei atskirų 

Malou įlanka, 1936 m.
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strateginių miestų blokadai buvo pasitelkiami ir laivynai. Abiejų pusių inži-
nieriai stengėsi sukurti kovos laivus remdamiesi klasikine persvaros teorija – 
ugnies galia ir mažesnis pažeidžiamumas mūšyje. Ne paskutinę vietą užėmė 
laivo manevringumas bei galia. Tačiau Šiaurės ir Pietų inžinerinė mintis pa-
žengė dar toliau – tiksliau sakant, XXjo amžiaus antrajai pusei būdingų ino-
vacijų linkme. Buvo stengiamasi sukurti platformas, kurių išorinis pavidalas 
minimizuotų artilerijos daromą žalą, t. y. laivo siluetas būtų ne toks didelis ir 
puikus taikinys priešui, o laivo formos sąlygotų sviedinių rikošetą, užuot pa-
sidavusios jų griaunamajai galiai. Taip gimė USS „Monitor“ (Sąjunga) ir CSS 
„Merrimack“ (Konfederacija), kurie susitiko 1862 m. kovo mėn. Chesapeake 
Bay, Merilendo ir Virdžinijos valstijų sandūroje.

Paskandinęs dvi šiauriečių fregatas ir ruošdamasis pribaigti trečiąją, CSS 
„Merrimack“ sulaukė atkaklaus „nematomo“ garlaivio „Monitor“ pasipriešini-
mo. Keturias valandas priešininkai talžė vienas kitą artilerijos ugnimi, tačiau 
stipriai pažeisti laivų nesugebėjo, o stojus nakčiai pasitraukė kiekvienas į savo 
pozicijas. Tačiau pats mūšis, istorijoje žinomas kaip Battle of Hampton Roads, 
tapo signalu ir papildomu impulsu didžiosioms jūrų galybėms, Prancūzijai 
ir Didžiajai Britanijai, stabdyti medinių burlaivių statybą ir pradėti ginkla-
vimosi varžybas plieninių garlaivių srityje. USS „Monitor“ buvo iškeltas da-
limis, kurios eksponuojamos muziejuje. Kompanija Northrop Grumman netgi 

CSS „Merrimac“
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