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Závěrečná esej

Nagasaki a Hirošima: nutné zlo ?

V dějinách lidstva dvacátého století se lehce hledají příklady, kdy smrt mnoha lidí nebyla vůbec nutná k dosažení vytčeného cíle. Události první světové války jako např. nesmyslně krvavé bitvy u Verdunu a na Somě zjevně nikomu poučení do budoucnosti nepřinesly. Naopak, míra brutality druhé světové války překonala veškerá očekávání, ať už šlo o holocaust, či ochotu obyčejných lidí udat své sousedy. Válečná hysterie vytváří ve společnosti zvláštní klima, kde se nenabízí příliš mnoho variant a obvykle dochází k té nejhorší. 
Nejinak tomu bylo i ve Spojených státech za druhé světové války. Lidé byli masírováni propagandou ze všech stran a ačkoli se jejich vůdcové považovali za morálně nadřazené sílám Osy, často i oni se nechali ve víru událostí strhnout k ukvapenému rozhodnutí. Za jedno takové ukvapené rozhodnutí považuji i svržení atomových bomb na japonská města Nagasaki a Hirošima. Bylo to opravdu zapotřebí k ukončení druhé světové války v Pacifiku?
V této eseji se pokusím porovnat argumenty revizionistické školy, která klade důraz především na politické faktory a studii B. Hubbarta. Ta zase přisuzuje největší váhu „duchu doby“. Dalším nezanedbatelným faktorem jsou americko-japonské vztahy.


Pro porozumění otázce nevyhnutelnosti svržení dvou atomových pum na civilisty v Japonsku je nutné si uvědomit celkovou atmosféru jara roku 1945. Do prezidentského úřadu nastupuje dvanáctého dubna Harry S. Truman, do té doby viceprezident předčasně zesnulého Roosevelta. O zahraniční politice neměl ani ponětí. Snažil se proto pokračovat v cestě nastolené Rooseveltem. „Aby svou nejistotu nedal najevo, přijímal obvykle rychlá, radikální rozhodnutí“ (Berghe 52). Za pouhých 90 dní strávených v úřadě se cítil dost silným na to, aby podepsal smrticí ortel nad 170 tisíci japonskými civilisty. 
	Vrátím se však ke dni D - 7.12. 1942. Celá americká společnost utrpěla šok, když se dozvěděla o útoku na Pearl Harbour. Následovalo samozřejmě vyhlášení války. Okamžitě se zvedla vlna hysterie a nenávisti vůči japonskému národu, do armády se hlásily tisíce dobrovolníků. Na Západním pobřeží Spojených států, kde žila početná komunita japonských přistěhovalců (povětšinou farmářů a dělníků), se začínají stavět pracovní a koncentrační tábory. Dochází k perzekuci, špiclování apod. V médiích se naplno roztáčejí kola nemilosrdné anti-japonské propagandy. Na vytváření poněkud stereotypního obrazu protivníka, který nemá s člověkem nic společného se podílí jak roztomilé postavičky společnosti Disney, tak i novinoví karikaturisté. Vykreslení nepřítele jako nehumánní bestie totiž ve svém důsledku vede k ospravedlnění totální války. Vše je dovoleno a dochází k legitimizaci civilistů jako válečného cíle. 
Vše má navíc pro celou světovou válku typický rasový podtext. Za jednu z hlavních příčin svržení bomb považují rasismus právě revizionisté. Nabízí se zde aplikace jejich argumentu na Německo. To přeci celou válku rozpoutalo. Zdá se, že mělo štěstí a vzdalo se včas. Tady by sice morální důvod k užití atomových zbraní nechyběl, ale rasový či náboženský podtext by se hledal těžko. Hubbart navíc říká, že rozhodnutí vyzkoušet si atomovou bombu právě na Japoncích padlo už v roce 1943. Domnívám se, že to bylo způsobeno právě tím, že Japonci napadli americké území. Vždyť posledním krvavým konfliktem vedeným na území USA byla občanská válka v devatenáctém století. Tehdejší americký hněv by se dal přirovnat k tomu, který vypukl po jedenáctém září 2001.
	Japonská agrese v tichomoří si nezadala s tou německou v Evropě, ale to mě opět vede již k výše zmíněné otázce – proč právě Japonsko. Mohla být válka v tichomoří ukončena i jinak než svržením nových nekonvenčních zbraní ? Připouštělo vůbec tehdejší společenské klima a nálady prezidentových poradců nějaké alternativy ? Jsem toho názoru, že zlo není vždy nutné, zároveň se mu však nedá pokaždé vyhnout.
Když se na věc podíváme z čistě vojenského hlediska,jsou podle Hubbarta nasnadě tři hlavní problémy:
1)	Měli Japonci možnost a vůli se vzdát?
2)	Jakou újmu by USA utrpěly, když by se rozhodly Japonsko donutit k bezpodmínečné kapitulaci pozemní invazí
3)	Trumanovi chyběli argumenty proti použití atomových zbraní

Japonsko se vzdát mohlo, ale odmítalo adjektivum bezpodmínečně. Země si chtěla podržet svůj monarchistický systém, což se jí ostatně povedlo navzdory tragédii Hirošimy a Nagasaki. Dále se ve studii uvádí, že Japonci už beztak dva roky vedli obrannou válku. Kdyby si uvědomili dříve, že nemají šanci případný americký pozemní útok odrazit, bomby by nemusely spadnout. Jakou má ale rozum šanci v ideologicky zaslepeném císařství. Myslím si, že stejně malou jako v hysterické demokracii. Zároveň, po úspěšných testech, zesílil tlak na Trumana, aby se už konečně rozhodl. Jeho rozhodnutí svrhnout bomby bylo nevyhnutelné a vyplývalo z posedlosti novou  ničivou zbraní. 
	Trumanovo tvrzení, že bomby zachránily čtvrt miliónu amerických životů, přesouvá celé dilema do roviny čísel a věčných spekulací, čí život má větší cenu. Střízlivější odhad hovoří o 46 tisících obětí. Podle mě jsou tyto spekulace bezpředmětné. Pokud se USA považovaly za natolik morálně nadřazené, tak proč invazi do Japonska nepodnikly, ale do Evropy ano. Opět zde na povrch vyplouvá rasový podtext. Trumanův výrok mluví snad za všechny „Když jednáte s bestií, musíte se k ní i bestiálně chovat.“ Hubbart ovšem připomíná neúprosnou logiku totální války – neztratit pokud možno ani jednoho vojáka, pokud to není opravdu nutné. Americká veřejnost si žádala rychlé ukončení války.
	Konečně za třetí, Trumanovi poradci si s čerstým prezidentem pohrávali tak, že jej naprosto izolovali od vědců stavějících se záporně k otázce použití bomb. Byl ustanoven výbor, který měl pomoci prezidentu se rozhodnout, ale už jen jeho složení (Stimson, Oppenheimer, Byernes atd.) dávalo tušit znění doporučení. Truman tedy neměl na výběr a sám již byl tak prodchnut  oním „duchem doby“, že se ani nemohl rozhodnout jinak. 
Trochu jinak se k celému problému staví revizionistická škola. Pro ni je nejdůležitější diplomatické hledisko - touhu vzít Rusům vítr z plachet při jednáních o uspořádání poválečné Evropy. Rasismus, touhou Oppenheimera a spol. vyzkoušet si novou hračku a strachem ministra války Henryho Stimsona a dalších, že Kongres se bude zajímat, jak se naložilo s dvěma miliardami dolarů, které byly do projektu Manhattan investovány, nabývají důležitosti sekundární. Revizionistické argumenty, podle mě, ve světle Hubbartovy analýzy trochu blednou, i když jejich roli nelze zcela zanedbat.
	Souhalsím však s nimi i Hubbartem se co týče důležitosti rasismu. Byl to právě tento nesmyslný koncept osvícenských vědců, který byl hlavní příčinou japonské atomové tragédie. Právě jím je nutno celý rozhodovací proces orámovat. To on vytvořil z rozhodnutí zda atomové zbraně vyzkoušet nevyhnutelnou událost. Mnoho přívrženců shození bomb by mohlo lehce argumentovat, že všechno mohlo dopadnout daleko hůře. K otestování zbraní by stejně jednou došlo a oběti by mohly být ještě větší. Každý rozumný člověk se ale zeptá, k čemu nové a ničivější zbraně ? Čí životy budou ušetřeny ? Přirozeně těch co bomby shazují, těch morálně nadřazenějších. 
	Jedním z méně komentovaných důsledků tohoto počinu je legitimizace civilistů jako válečného cíle. Civilisty za svůj cíl považovaly vždycky nejrůznější teroristické skupiny. Případ Nagasaki a Hirošimy je ojedinělý v tom, že se zde dopustila teroristického činu vláda demokratického státu, a to před zraky a s posvěcením celého světa. Z tohoto hlediska si podle mě zaslouží být tento čin považován za odsouzeníhodný.
Domnívám se, že užití bomb bylo nevyhnutelné, nikoli nutné zlo. Alternativa invaze či námořní blokády tu byla vždycky, jen jí nebyl v daném historickém kontextu a atomové hysterie dán prostor. Rovněž nebyly zdaleka vyčerpány možnosti diplomatické. Sám císař chtěl válku ukončit, proti byla zaslepená generalita. Do budoucna je proto dobré předcházet bez-alternativním situacím. Jedním dechem však dodávám, že svržení bomb je z mnoha jiných hledisek lehce ospravedlnitelné. Nagasaki a Hirošima však představují stále dilema ve kterém je těžké se postavit na jednu či druhou stranu. Důležité je, celé tehdejší situaci porozumět.
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