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3 skyrius

„Milijonu tautieciu vardu“
1944 m. spalis

(rikihei Inogučis)

spalio pabaigoje rytais ir vakarais lusone vėsoka. Kiek 
šiauriau nuo mabalakato tekančios bambano upės vanduo 
toks skaidrus, kad stovint pakrantėje galima įžiūrėti ant 
dugno esančius akmenėlius. baltos žolės kuokštai, kuriais 
apaugę visi krantai, linguoja vėjyje ir atsispindi vandenyje. 
šis nuostabus vaizdas primindavo japoniją.

skardžio papėdėje ant akmenuoto kranto stovinčių vyrų 
mintys tikriausiai taip pat krypo į tolimąją tėvynę. Kažin 
ar jie galėjo gėrėtis nuostabiu peizažu? tai buvo leitenanto 
sekio vadovaujamo pirmojo specialiųjų atakų padalinio 
kariai. spalio 20 d. švintant jie jau buvo pasirengę sėsti į 
lėktuvus. visų veidai švytėjo, vyrukai aptarinėjo priešo lėk-
tuvnešių atakos būdus ir tas atsargumo priemones, kurių 
reikėtų imtis.

Pusryčiaudami jie nesiliovė gyvai bendrauti. Paskui 
pirmam ir paskutiniam instruktažui juos pasikvietė vice-
admirolas onišis. Į kovos grandis „shikishima“, „yamato“, 
„Asahi“ ir „yamazakura“ paskirstyti pilotai išsirikiavo 
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lauke, o jų vadas leitenantas sekis žengė kelis žingsnius į 
priekį.

viceadmirolas liūdnai pažvelgė į priešais jį stovinčius 
pilotus. onišis buvo išbalęs, kalbėjo lėtai, lyg kiekvienas 
tariamas žodis reikalautų milžiniškų pastangų.

– japonija atsidūrė mirtiname pavojuje. dabar mūsų 
šalį gali išgelbėti ne ministrai, ne generalinis štabas ar kiti 
vadovaujantieji asmenys, tokie kaip aš. tik jūs, jauni ir 
stiprūs dvasia, galite ją išgelbėti. milijonų tautiečių vardu 
prašau pasiaukoti ir meldžiuosi, kad jums pavyktų, – 
viceadmirolo balsas sudrebėjo, bet jis tęsė: – jūs jau esate 
žemiškų troškimų atsikratę dievai. jums rūpi tik tai, ar 
savižudiška ataka pasiteisins. deja, žuvusieji nesužinos 
rezultatų. tačiau aš stebėsiu iki galo jūsų pastangas ir pra-
nešiu apie jas sostui, – viceadmirolo akyse pradėjo kauptis 
ašaros. – Prašau, padarykite viską, ką galite.

dar niekada nebuvau girdėjęs tokių jausmingų žodžių. 
onišis visiškai nebandė liaupsinti pilotų, nesiekė sužadinti 
jų puikybės. japonija iš tiesų įteikė savo likimą į šių mirti 
pasiryžusių jaunuolių rankas. žinojome, kad priešo prana-
šumas triuškinamas, todėl neturėjome kitos išeities. beliko 
viltis, kad šie vaikinai padarys stebuklą ir pakreips karo 
eigą mūsų naudai.

Po viceadmirolo žodžių savanorių mirtininkų veiduose 
atsispindėjo ramybė ir pasitikėjimas. tai būdinga savo 
jėgą ir reikšmę suvokiantiems žmonėms. žvelgdamas į 
šiuos veidus bandžiau pamiršti, kad mūsų šalis atsidūrė 
ant bedugnės krašto, nenorėjau galvoti apie šių vaikinų 
užduotį, kaip ir apie tai, kad pats esu prisidėjęs prie kami-
kadzių padalinio kūrimo.

Iš admIrolo Teraokos dIenoraščIo

tai, kas tuo metu vyko 1-ojo oro laivyno štabe, puikiai 
aprašyta admirolo teraokos dienoraštyje.

„1944 m. spalio 19 d. prasidėjo operacija „sho“.
delsti mums nenaudinga, nes turime labai mažai 

lėktuvų. šioje operacijoje esame priversti griebtis efek-
tyviausių kovos metodų. taigi, atėjo laikas išbandyti 
viceadmirolo onišio pasiūlytą taranuojančių smūgių 
taktiką. vadavietėje šiuo klausimu išgirdau pačių įvai-
riausių nuomonių:

„Įprasti metodai neefektyvūs.“
„turime sutelkti antžmogiškas pastangas, kad laimė-

tume karą.“
„Apie žmones, savanoriškai sutikusius tapti mirti-

ninkais, dar prieš skrydį reikia pranešti Imperatoriaus 
vadavietei. tada pilotai jausis tvirčiau.“

Kreipimasis į pirmuosius kamikadzes. 1944 m.
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„Ar vadovybei derėtų tiesiogiai pabendrauti su jau-
nais lakūnais, o gal geriau būtų kreiptis per jų tiesiogi-
nius vadus?“

„būtų šaunu, jeigu planuojant operacijas žemesnės 
grandies vadai teiktų savo pasiūlymus.“

„Pirmasis specialiųjų atakų padalinys suburtas iš 
naikintuvų pilotų. tikėkimės, kad jų pavyzdys įkvėps 
visus kitus. jei šiose atakose dalyvaus visos aviacijos 
rūšys, netrukus jų pėdomis paseks ir jūrų laivynas. o 
jei prisidės laivynas, ir sausumos kariuomenė neliks 
nuošalėje.“

Išsakę savo nuomonę sutikome, kad mirtininkų ata-
kos – vienintelis būdas išvengti pralaimėjimo. taigi, 
viceadmirolui onišiui leista formuoti mirtininkų pada-
linį.

netrukus onišis į manilą iškvietė mabalakate besi-
bazuojančios 201-osios aviacijos grupės vadą kapitoną 
jamamotą ir komanderį nakadžimą. jiems nespėjus 
atvykti laiku, onišis išvažiavo jų pasitikti.

tačiau 17 val. jamamotas grįžo į manilą. mabalakate 
viceadmirolą sutiko jamamoto pavaduotojas koman-
deris tamai, padėjęs atrinkti tinkamus lakūnus.  

dalyvauti pirmajame skrydyje panoro 24 žmo-
nės. Padalinys pavadintas specialiųjų atakų grupe 
„shimpu“ ir sudarytas iš keturių grandžių: „shiki-
shima“, „yamato“, „Asahi“ ir „yamazakura“.

onišis buvo patenkintas, kad pirmosioms atakoms 
vadovaus savanoris – jūrų akademiją baigęs leitenan-
tas sekis. spalio 20 d. vakare į manilą grįžęs viceadmi-
rolas apie kamikadzių padalinį atsiliepė labai pakiliai: 
„Pilotai veržiasi į mūšį! tai puiki komanda! visus 
parengiamuosius darbus jie pageidavo atlikti savaran-
kiškai. sutikau.“

20 val. perdaviau viceadmirolui savo pareigas11 ir 
širdingai palinkėjau sėkmės. onišis pažadėjo pada-
ryti viską, ką gali. jo veidas spindėjo niūriu ryžtu. 
viceadmirolas puikiai suvokė, kad vienintelis būdas 
sėkmingai kovoti prieš galingą amerikiečių laivyną – 
ligi šiol neregėta savižudžių taktika. tiktai griebęsi 
šios priemonės galėjome tikėtis kokių nors teigiamų 
rezultatų.“

11 1-ojo oro laivyno vado (vert. past.).

Japonijos karinių jūrų pajėgų admirolas K. Teraoka.
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Marianu pjutis
1942 m. gegužė–1944 m. spalis

(rikihei Inogučis)

1-ojo oro laivyno štabas buvo įsikūręs manilos priemiestyje, 
netoli nuo nikolso aerodromo stūksančiame dviaukščiame 
pastate. Pirmajame aukšte įrengta valgykla ir pasitarimų 
salė, čia pat mažuose kambarėliuose įsikūrė adjutantai. 
viršuje – vonia ir penki erdvūs kambariai, kuriuos užėmė 
laivyno vadas ir jo štabo karininkai. mažuose kiemeliuose 
aplink štabą buvo įrengtos slėptuvės nuo bombų.

štabo pastatas stovėjo atokiau nuo kitų statinių. jo savi-
ninkas buvo pasiturintis žmogus. daugybė knygų lentynų 
ir rinktinė literatūra tarsi liudijo, kad šeimininkas manė 
esąs intelektualas. netoliese buvo kitas pastatas, naudotas 
žaisti jai alai12, prie jo glaudėsi keli paskubomis suręsti eili-
nių kareivių barakai. viename jų veikė ryšių centras.

nuo jūros visus šiuos statinius skyrė grįstas kelias ir ban-
golaužis. stovėdamas ant jo krašto toli vakaruose, kitame 
manilos įlankos krante, galėjau matyti styrančius antenų 
stiebus ir Kavitės gamyklų kaminus. tolumoje buvo matyti 

12 Šiek tiek skvošą primenantis senovinis baskų žaidimas su kamuoliuku ir specia-
liomis gaudyklėmis (vert. past.).

Korechidoro salos kontūrai. dar toliau į viršų kilo marive-
leso kalnai.

Pietiniame miesto pakraštyje stūksojo didelis europie-
tiško stiliaus viešbučio „manila“ pastatas. jis nelabai derėjo 
prie bendro peizažo. Kiek arčiau, prie pat legaspio prie-
plaukos, amerikiečiai kažkada įkūrė jūreivių klubą. dabar 
to klubo patalpas užėmė japonų Pietvakarių ruožo laivyno 
štabas.

besileidžiant saulei dangus nusidažė purpuro spalva. 
Kalnai, salos, laivai ir pastatai virto tamsiai pilkais siluetais. 
stebėdamas, kaip paskutiniai spinduliai nutvieskia marive-
leso kalvagūbrio viršūnes, prisiminiau netolimos praeities 
įvykius, ypač tas priežastis, dėl kurių japonija atsidūrė ant 
bedugnės krašto.

Amerikiečių lėktuvai Nikolso aerodrome. 1942–1945 m. šį 
aerodromą kontroliavo japonai.

 
?

-

x
z



52  | |  53 Dieviškasis vėjas 4 skyrius

būtent čia, manilos įlankoje, prieš 50 metų amerikie-
čių admirolas džordžas diujis (george dewey) ištarė 
savo įžymiąją, dažnai prisimenamą frazę: „galite šaudyti, 
kai tik būsite tam pasirengę.“13 manilos užėmimas tapo 
dar viena šlovinga grandimi jungtinių valstijų laivyno 

13 1898 m.  Manilos įlankoje admirolo Dž. Diujo vadovaujamas JAV laivynas 
sumušė ispanų pajėgas ir netrukus pradėjo kontroliuoti visus Filipinus (vert. 
past.).

tradicijų grandinėje. 1941–1942 m. čia vėl įsiplieskė mūšiai: 
japonų aviacijos antskrydžiai, žiaurios kautynės batano 
pusiasalyje, Korechidoro puolimas. Amerikiečių ir ispanų 
karo laivus pakeitė čia įsikūręs japonų Imperatoriškasis 
laivynas. šie kalnai rūsčiai žvelgė į generolą makarturą14, 
praradusį viltį apginti Filipinus ir patruliniu kateriu 
pasprukusį į Australiją.

netrukus mes okupavome visus Filipinus ir didžiulius 
ramiojo vandenyno plotus: nuo Kinijos iki saliamono salų, 
nuo Australijos iki Aliaskos. tačiau 1942 m. gegužę japonų 
puolimas Koralų jūroje buvo sustabdytas, o po mėnesio 
patyrėme pirmąjį skaudų pralaimėjimą prie midvėjaus.

nors ir buvo daug nesėkmių, mums pavyko sukurti 
tvirtą gynybos perimetrą, kurio iki pat 1944 m. vasario 
priešas beveik nepuolė. Ir tik prieš aštuonis mėnesius ame-
rikiečiai užėmė strategiškai svarbias maršalo salas.

Praradus minėtas salas, japonijos kariuomenės vadovybė 
paskelbė apie „neįveikiamos“ gynybos linijos kūrimą, besi-
tęsiančią nuo bonino salyno pro marianus ir Karoliną iki 
vakarinės naujosios gvinėjos pakrantės. užsibrėžta, kad 
šioje linijoje sausumos kariuomenė ir jūrų laivynas kausis 
žūtbūtinai, tačiau praėjo vos keturi mėnesiai ir „neįvei-
kiama siena“ buvo pralaužta pačiame centre.

Karo pradžioje mūsų aviacija dominavo padangėje, 
tačiau 1943 m. viduryje galutinai pripažinome, kad japonų 
naikintuvai nusileidžia naujesniems amerikiečių „hellcat“, 
„corsair“ ir „lightning“15. netrukus susidūrėme su rimtu 
pilotų ir lėktuvų trūkumu, tad vis dažniau tekdavo kautis 
pačiomis nepalankiausiomis sąlygomis.

14 Kai japonai 1941 m. užpuolė Filipinus, generolas Daglasas Makarturas (Douglas 
MacArthur) vadovavo amerikiečių pajėgoms salyne (vert. past.).

15 Kalbama apie amerikiečių naikintuvus „Grumman F6F Hellcat“, „Vought F4U 
Corsair“ ir „Lockheed P-38 Lightning“ (vert. past.).

Japonijos sausumos pajėgų kariai žvalgosi užimtame 
krašte. 1942 m.
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mes ne tik neturėjome kuo pakeisti pasenusių „zero“ 
lėktuvų, bet ir jų pačių nepakako komplektuojant eskadri-
les. Pasitraukę iš saliamonų, netrukus praradome ir gil-
berto bei marianų salynus, mūsų aviacija galutinai paliko 
rabaulą. net paviršutiniškai susipažinus su susidariusia 
padėtimi, piršosi akivaizdi išvada, kad japonų karinės oro 
pajėgos negali sėkmingai kovoti su kur kas pranašesniu 
priešu.

Priešo įsiveržimas į marianų salyną 1944 m. birželį 
privertė mus griebtis „A-go“16 plano. tai buvo beviltiš-
kas bandymas iš paskutiniųjų laikytis gynybos linijoje. 
viceadmirolo Kakudžio Kakutos (Kakuji Kakuta) 1-ojo 
oro laivyno lėktuvai ir viceadmirolo džisaburo odzavos 
(jisaburo ozawa) mobiliosios pajėgos stojo į mūšį, tačiau 
kautynės, į kurias dėjome daug vilčių, baigėsi visišku mūsų 
sutriuškinimu. birželio 19–20 d., per Filipinų mūšį, japonija 
prarado tris lėktuvnešius, daugiau nei 400 lėktuvų ir pilotų. 
smarkiai nukraujavo beveik visi mūsų aviacijos padaliniai.  

žlugus „A-go“ planui, nuspręsta pertvarkyti karines 
jūrų pajėgas. Per kautynes Filipinų jūroje 1-asis oro laivy-
nas prarado pusę lėktuvų ir visą tiniane bei guame buvusį 
personalą, todėl jo likučiai buvo reorganizuoti, o pats lai-
vynas perkeltas į Filipinus. 1-ojo oro laivyno vadas, iki šiol 
buvęs pavaldus jungtinio laivyno vadovybei, perėjo Pietva-
karių rajono laivyno vadovybės žinion.

1-ojo oro laivyno vadui viceadmirolui teraokai buvo 
įsakyta kuo greičiau mokomuosius Filipinų aerodromus 
paversti fronto aviacijos bazėmis. žinoma, per nustatytą 
laiką tai padaryti buvo be galo sunku. ypač daug pro-
blemų kilo pertvarkant aerodromus šiaurės ir vidurio 
Filipinuose.

16 Verčiant iš japonų kalbos, „A-Go“ reiškia „numeris A“ (vert. past.).

siekiant operacijų efektyvumo, norint supaprastinti 
pilotų rengimą ir išspręsti tiekimo problemas, nutarta 
atsisakyti mažų padalinių sistemos pereinant prie stam-
besnių junginių kūrimo iš vieno tipo lėktuvų. nuo šiol visi 
naikintuvai sudarė 201-ąją aviacijos grupę, visi bombone-
šiai – 743-iąją, visi naktiniai naikintuvai ir žvalgybos lėktu-
vai – 153-iąją.

Kai rugpjūčio pradžioje teraoka atvyko į Filipinus, 1-ojo 
oro laivyno žinioje buvo 257 naikintuvai ir bombonešiai, 
taip pat 25 transporto lėktuvai. netrukus sulaukta dar 18 
žvalgybos lėktuvų, tad kovos mašinų skaičius padidėjo 
maždaug iki 300. tačiau dėl blogų dislokavimo sąlygų ir 
trūkstant remonto dirbtuvių techniškai tvarkingų lėktuvų 
buvo mažokai. be to, priešlėktuvinę gynybą teko pavesti 
sausumos kariuomenės aviacijai.

mūsų pajėgos Filipinuose kelis mėnesius nuolat stiprin-
tos. netrukus viceadmirolas teraoka jau turėjo 500 lėktuvų, 
iš kurių tik 280 galėjo dalyvauti mūšiuose. bet techniškai 
tvarkingų lėktuvų skaičius po amerikiečių atakų sumažėjo 
perpus. rugsėjo 9–10 d. buvo užpulta mūsų bazė davao, 
o rugsėjo 12–14 d. – sebu, legaspyje ir taklobane. rugsėjo 
21–22 d., bombarduojant manilos aerodromus, patyrėme 
dar daugiau nuostolių. mėnesio pabaigoje viceadmirolui 
teraokai liko viso labo 100 tvarkingų lėktuvų.

Aviacijos bazių įrengimas buvo viena silpniausių mūsų 
vietų. reorganizavus 1-ąjį oro laivyną, įsigaliojus naujai 
naudojimosi aerodromais tvarkai, užsitęsus deryboms su 
sausumos aviacija ir susidūrus su tiekimo problemomis, 
kilo tikras sąmyšis. mes turėjome per mažai lėktuvų, o ir 
techniškai tvarkingų kovos mašinų skaičius dėl itin bjaurių 
bazavimosi sąlygų nuolat mažėjo.

dar vasaros pabaigoje pačios geriausios mūsų jūrų 
laivyno aviacijos bazės buvo davao ir sebu. tačiau dėl 
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rugsėjo pradžioje užgriuvusių priešo antskrydžių, kuriuose 
paprastai dalyvavo iš morotai salos pakilę bombonešiai 
b-2417 ir naikintuvai P-38, tolesnė mūsų dislokacija davao 
rajone tapo neįmanoma. Kaimynystėje nebuvo jokių aero-
dromų, kur galėtume persikelti, tad daliai mūsų lėktuvų 
teko nuolat kautis, kol kita dalis kėlėsi į užnugario bazes.  

rugsėjo viduryje nuspręsta pagreitinti Klarko aviacijos 
bazės įrengimą. ten buvo pristatyta daug reikiamų statybi-
nių medžiagų, bet darbams baigti trūko laiko, todėl spalio 
pabaigoje, kai į Filipinus buvo perkeltas 2-asis oro laivynas, 
bazė vis dar atrodė nepatenkinamai. būtent dėl šios prie-
žasties mūsų aviacija leitės įlankoje veikė neefektyviai.

17  Sunkusis amerikiečių bombonešis „Consolidated B-24 Liberator“ (vert. past.).

minčių apie savižudiškus taranus kai kuriems bevil-
tišką padėtį puikiai suvokusiems japonų pilotams kilo 
dar 1943 m. pabaigoje–1944 m. pradžioje, kai bazavomės 
rabaule. vienas mirtininkų taktikos šalininkų buvo ensai-
nas18 micuo ota (mitsuo ohta). būtent jis ir pasiūlė žmo-
gaus valdomo sviedinio „ohka“19 idėją. 

niekas taip nekenkia kovos dvasiai, kaip suvokimas, kad 
priešo pranašumas – absoliutus. Po 1944 m. birželio Fili-
pinų kautynių mūsų aviacijos silpnumas tapo akivaizdus 
ne tik mums, bet ir amerikiečiams. Kapitonas eičiras džio 
(eiichiro jo), tada vadovavęs 3-iosios lėktuvnešių divizijos 
sudėtyje veikusiam lengvajam lėktuvnešiui „chiyoda“, 
išanalizavo mūsų galimybes ir palygino jas su priešo gali-
mybėmis. savo išvadoje džio rašė:

„negalime tikėtis sėkmingai skandinti priešo lėktuv-
nešių, jei atakuosime juos įprastais būdais. tikslinga 
nedelsiant organizuoti specialiųjų atakų padalinius, 
kurie griebsis taranų. Prašau skirti mane šių padalinių 
vadu.“

tačiau kapitonas džio, anksčiau tarnavęs jūrų atašė 
vašingtone ir adjutantu Imperatoriaus štabe, taip ir liko 
lėktuvnešio „chiyoda“ vadu. su šiuo laivu jis daly-
vavo leitės mūšyje. 1944 m. spalio 25 d., kai pirmasis 
mūsų kamikadzė įsirėžė į amerikiečių laivą, lėktuvnešį 
„chiyoda“ paskandino priešo lėktuvai. Kapitonas džio 
žuvo kartu su laivu, bet jo idėjomis persismelkė kitas ne 
mažiau iškilus karininkas.

18 Žemiausias karininko laipsnis tarp puskarininkio ir jaunesniojo leitenanto 
(vert. past.).

19 Japonų inžinierių sukurtas žmogaus valdomas sviedinys „Yokosuka MXY7 
Ohka“ su raketiniu varikliu ir 800–1 200 kg sprogstamuoju užtaisu (vert. past.).

Lusono saloje įrengta Klarko 
aviacijos bazė. 1945 m.
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1944 m. vasarą viceadmirolas takidžiras onišis ginkluo-
tės ministerijos Aviacijos departamente užėmė skyriaus 
viršininko pareigas. jis puikiai suprato, kad mūsų aviacijos 
pramonė, palyginti su priešo pramone, yra silpna. taigi 
ateitis nieko gera nežada. norėdamas rasti išeitį, onišis 
kruopščiai analizavo visų kovinių dalinių pranešimus ir 
ieškojo būdų, kaip efektyviau panaudoti laivyno aviaciją.

Karo pradžioje onišis asmeniškai rengė Filipinų ir 
malajų operacijas. remdamasis asmenine patirtimi jis pri-
ėjo prie išvados, kad, kovodami įprastiniais būdais, mūsų 
pilotai neturi nė mažiausių galimybių sustabdyti ameri-
kiečius, jau nekalbant apie jų sutriuškinimą. būtent tada 
onišis prisiminė kapitono džio siūlymus.

1944 m. spalio 17 d., kai viceadmirolas onišis atvyko į 
manilą eiti naujų pareigų, amerikiečių avangardas išsilai-
pino suluano saloje, leitės įlankos prieigose. didžiuliame 
junginyje išsiskyrė Filipinus tarsi viesulas nusiaubusi 
galinga lėktuvnešių armada. už jos sekė gausus desantas, 

turėjęs išmušti mus iš salyno. taigi, lemtingoji spalio 17-oji 
tapo dar pavojingesnės krizės pradžia. japonija atsidūrė 
kur kas sunkesnėje padėtyje nei 1944 m. pradžioje.

***
netikėtai suvokiau, kad tirštėjančios sutemos užleido 

vietą nakčiai. mintys nuo šlovingos praeities nukrypo į 
liūdną dabartį. skaudama širdimi patraukiau į štabą ir 
kibau į kasdienius darbus.

Japonijos karinio jūrų laivyno kapitono E. Džio 
vadovaujamas lengvasis lėktuvnešis „Chiyoda“.

Tolumoje – po amerikiečių 
aviacijos atakų liepsnojantis 

japonų lėktuvnešis „Chiyoda“.


