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Wybuch 
wojny na 
Pacyfiku

Eksplozja japoƒskiego wulkanu

Podczas gdy Hitler podbija∏ Europ´, na Dalekim
Wschodzie trwa∏a ekspansja Japonii (por. rozdz.
57). Wykorzystujàc nacisk militarny, polityczny
i handlowy, Japoƒczycy dà˝yli do poszerzenia
swej strefy wp∏ywów na ca∏e wschodnie wybrze˝a
Azji oraz pobliskie wyspy. Opanowanie tych tere-
nów, niezwykle bogatych w surowce, uczyni∏oby
z Japonii pot´g´ dominujàcà na obszarze Pacyfiku.
Plany Japoƒczyków zagra˝a∏y bezpoÊrednio kolo-
niom europejskim w Azji, uderza∏y te˝ w Stany
Zjednoczone, które ∏àczy∏y silne wi´zi handlowe
z krajami Dalekiego Wschodu. Latem 1941 r., po
ataku Niemiec na ZSRR, armia japoƒska wkroczy-
∏a do francuskich Indochin. W odpowiedzi rzàd
amerykaƒski wprowadzi∏ embargo* na dostawy
ropy do Japonii, co grozi∏o sparali˝owaniem ja-
poƒskiego przemys∏u. W tej sytuacji Japoƒczycy
zdecydowali si´ na wojn´ z USA. Amerykanie po-
siadali co prawda nieporównywalnie wi´kszy po-
tencja∏ militarny, ale nie byli jeszcze w pe∏ni przy-
gotowani do walki. Poza tym politycy i wojskowi
amerykaƒscy lekcewa˝yli doniesienia wywiadu
o japoƒskich planach, do koƒca nie wierzàc, ˝e Ja-
ponia odwa˝y si´ zaatakowaç terytorium USA.

Tymczasem 7 grudnia 1941 r. japoƒska armada
dokona∏a ataku na Pearl Harbor – g∏ównà ame-
rykaƒskà baz´ morskà na Hawajach. W wyniku
zniszczeƒ flota USA na Pacyfiku zosta∏a sparali˝o-
wana na prawie pó∏ roku, ale Japoƒczykom nie
uda∏o si´ w pe∏ni wykorzystaç atutu zaskoczenia.
Nieuszkodzone pozosta∏y wielkie zapasy ropy
zgromadzone na Hawajach, a tak˝e lotniskowce,
znajdujàce si´ w trakcie nalotu na morzu. Uderze-
nie na Pearl Harbor da∏o jednak Japonii czas na
podbój krajów Azji Po∏udniowo-Wschodniej i oko-
licznych archipelagów. Broniàce ich si∏y alianckie,
pozbawione wsparcia, szybko ulega∏y Japoƒczy-
kom, dysponujàcym ogromnà przewagà, zw∏aszcza
na wodzie i w powietrzu. W efekcie do maja 1942 r.
pod panowaniem japoƒskim znalaz∏y si´ olbrzy-
mie obszary – od Birmy po Nowà Gwine´ i Aleuty.
Przeciwko temu imperium zwraca∏a si´ ju˝ jed-
nak ca∏a pot´ga USA, które szybko rozbudowywa-
∏y swe si∏y zbrojne. Wkrótce Amerykanie mieli
przejÊç do generalnej kontrofensywy.

P∏onàca baza amerykaƒska w Pearl Harbor. Chocia˝ Japoƒ-
czykom uda∏o si´ zaskoczyç Amerykanów i wyrzàdziç im
znaczne szkody, ze strategicznego punktu widzenia atak
ten by∏ samobójstwem. Uderzenie nie zniszczy∏o ca∏kowi-
cie floty amerykaƒskiej na Pacyfiku, zjednoczy∏o za to
spo∏eczeƒstwo USA wokó∏ wojennych celów. Tymczasem
– z czego zdawali sobie spraw´ nawet japoƒscy dowódcy –
Japonia nie mia∏a szans na wygranie d∏u˝szej wojny z USA.
O jej wywo∏aniu zadecydowa∏y w du˝ym stopniu przyczyny
ideologiczne: fanatyczny nacjonalizm oraz zasady samuraj-
skie, nakazujàce walk´ bez wzgl´du na stosunek si∏.

Najdalszy zasi´g ekspansji Japonii na Dalekim Wschodzie
w 1942 r.
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