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KULTURA POLITYCZNA W STANIE KLÊSKI
¯YWIO£OWEJ. STUDIUM PRZYPADKU
– FUKUSHIMA

Interdyscyplinarnoœæ kultury politycznej powoduje, ¿e zakres pojêciowy tego terminu nie jest jeszcze do koñca ustalony i sprecyzowany. Reprezentuj¹cy ró¿ne orientacje polityczne i metodologiczne badacze, próbowali tworzyæ najbardziej u¿yteczne dla
siebie definicje kultury politycznej1. Niektóre aspekty pojêcia kultury politycznej mo¿na z powodzeniem dedykowaæ dzia³aniom podejmowanym w stanie klêski ¿ywio³owej.

WYBRANE ASPEKTY KULTURY POLITYCZNEJ
Jerzy Wiatr do kultury politycznej zalicza³ emocjonaln¹ stronê postaw politycznych, jak np. mi³oœæ ojczyzny. Józef Andrzej Gierowski sformu³owa³ pogl¹d, ¿e przez
kulturê polityczn¹ rozumiano tak¿e postawy ideologiczne, w których znajdowa³a odbicie œwiadomoœæ obywatelska, narodowa i spo³eczna. Zaœ Stefan Kieniewicz ograniczy³
rozumienie tego pojêcia do rozbudowanego systemu powszechnie akceptowanych
norm postêpowania w ¿yciu publicznym. Natomiast Henryk Zieliñski poszerzy³ definicjê
Kieniewicza, w³¹czaj¹c w zakres badañ zespó³ treœci ideologicznych, moralno-politycznych, narodowych, spo³ecznych i innych wzglêdnie powszechnie przez spo³eczeñstwo uznawanych i akceptowanych.
Jeszcze inaczej opisywa³ kulturê polityczn¹ Roman Wapiñski – twierdzi³, ¿e obejmuje
ona „pewne aspekty »duchowego dorobku ludzkoœci«”. Marcin Król proponowa³ w³¹czyæ
w zakres badañ wszystkie zwyczajowe, tradycyjne, lecz tak¿e nowo powsta³e i ju¿ utrwalone zasady postêpowania w ¿yciu publicznym. Ponadto do kultury politycznej w³¹czy³ sposób formu³owania, og³aszania i egzekwowania decyzji administracyjnych2.

KSZTA£TOWANIE SIÊ WYBRANYCH ASPEKTÓW
MENTALNOŒCI JAPOÑSKIEJ
W Japonii silna by³a tradycja w³adzy wojskowej, któr¹ sprawowali przede wszystkim shogunowie. D³ugie i krwawe wojny domowe wykszta³ci³y klasê doskona³ych
1
I. Kamiñska-Szmaj, Co to jest kultura polityczna?, w: Jêzyk a Kultura, t. 11: Jêzyki polityki
a wspó³czesna kultura polityczna, red. J. Anusiewicz, B. Syciñski, Wroc³aw 1994, s. 9.
2
Ibidem, s. 10–12.
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wojowników – samurajów (Bushi), którzy pocz¹tkowo s³u¿yli w dru¿ynie zbrojnej
szlachcica – póŸniejszego shoguna. Pierwotne obowi¹zki samuraja ewoluowa³y w zobowi¹zanie, wynikaj¹ce z nakazu wewnêtrznego, ofiarowania ¿ycia za swojego pana.
Idea ta sta³a siê Ÿród³em moralnych wartoœci i norm¹ zachowania klasy samurajów.
Znaczenie zasad moralnych sukcesywnie ros³o, a¿ sta³y siê one podstaw¹ filozofii
i ideologii samurajów. Zasada nadrzêdnoœci i podrzêdnoœci z kategorycznymi wymaganiami seniora wobec wasala i dozgonn¹ jego wiernoœci¹ by³a powinnoœci¹ samurajów, od której nie wolno siê by³o uchyliæ.
W po³owie XVII wieku, zasady obowi¹zuj¹ce samurajów po³¹czono i ujêto w jednym dokumencie – kodeksie Bushido (Droga Rycerza). Zawarto w nim dziesiêæ zasad
etycznych dotycz¹cych stanu samurajów (tabela 1).
Tabela 1

Kodeks samuraja – Bushido
L.p.

Zasada

Maksyma

1. Prawo i Sprawiedliwoœæ

Prawoœæ jest si³¹ wejœcia bez wahania na drogê, któr¹ wskazuje rozum, która
ka¿e umrzeæ, gdy trzeba umrzeæ; uderzyæ, gdy trzeba uderzyæ.

2. Odwaga i Wytrwa³oœæ

Nale¿y wci¹¿ hartowaæ swoje mêstwo, usi³owaæ przewy¿szaæ w nim innych
i nigdy nie czuæ siê gorszym od tego czy tamtego wojownika.

3. Dobroæ i Wspó³czucie

Jeœli ksi¹¿ê jest pe³en cnót, ludzie lgn¹ do niego, wraz z ludŸmi przychodzi
ziemia, z ziemi¹ z kolei – bogactwo, a bogactwo da mu nagrodê za szlachetnoœæ ducha. Cnota, wiêc jest korzeniem, a bogactwo pêdem.

4. Uprzejmoœæ

Cel ka¿dej etykiety jest nastêpuj¹cy: musisz w ten sposób ukszta³towaæ
swoj¹ duszê, by najwiêkszy brutal nie odwa¿y³ siê zaczepiæ twojej osoby nawet wówczas, gdy najspokojniej sobie siedzisz.

5. Prawo i Prawdomównoœæ

Ka¿dy Bushi musi byæ odpowiedzialny za swoje s³owa i czyny.

6. Samokontrola
i Samodoskonalenie

Skoro staliœmy siê lepsi ni¿ wczoraj, od jutra zacznijmy siê doskonaliæ; przez
ca³e ¿ycie, dzieñ po dniu, trzeba d¹¿yæ do perfekcji. To te¿ nie koñczy siê
nigdy.

7. Wiernoœæ

S³u¿ba u pana, który traktuje nas po przyjacielsku, nie jest s³u¿b¹. Prawdziwa s³u¿ba to taka, w której pan traktuje nas zimno i powierza zadania ponad
si³y. Tê zasadê nale¿y sobie dobrze przyswoiæ.

8. Honor

Mo¿na ¿yæ, kiedy ¿yæ siê godzi i umrzeæ, kiedy umrzeæ trzeba.

9. Czeœæ dla przodków i tra- Ka¿dy Bushi musi okazywaæ szacunek przodkom i tradycjom, inaczej nie
dycji
mo¿e byæ nazywany Samurajem!
10. Œmieræ

Sens bushidô odnalaz³em w œmierci… Co rano, co wieczór myœl o œmierci,
miej jej nieustann¹ œwiadomoœæ. Tylko wtedy bushidô da ci wolnoœæ i do koñca ¿ycia bêdziesz móg³ niezawodnie i bez uchybieñ wype³niæ swoj¹ s³u¿bê.

Uwaga: Siedem cnót Bushido to: prawoœæ, odwaga, uczynnoœæ, szacunek, uczciwoœæ, honor, wiernoœæ.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Way of Bushido, http://www.wayofbushido.pun.pl/viewtopic.php?id=22 (1.08.2012).

W okresie panowania cesarza Mutsuhito (Meiji), kodeks Bushido znacznie zmieniono, a jego podstawowe zasady, jak np. „wiernoœæ” zosta³y przeniesione na cesarza.
W preambule kodeksu Bushido zawarto pogardê dla œmierci i wiernoœæ cesarzowi, wyra¿on¹ nastêpuj¹cymi s³owami: „nie zemrzemy w ciszy i pokoju. Pomrzemy przy boku
w³adcy i twórcy. Wyp³yniemy na morze, gdzie woda poch³onie nasze cia³a. Pójdziemy
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w góry, gdzie trawa pokryje nasze cia³a. Wzlecimy ku s³oñcu, które przyjmie nasze dusze. Przyjmie nas nasza pramatka Amaterasu (Bogini S³oñca). Nasze ¿ycie nigdy i nigdzie nie skoñczy siê”.
Po utworzeniu nowoczesnej armii, wprowadzono do niej niepisane has³a z kodeksu
Bushido o pos³uszeñstwie, wychowaniu i pracowitoœci. Wszystko to mia³o s³u¿yæ s³awie
i sile rasy Yamato (tak nazywana jest w legendach Japonia). Armii powierzono ochronê cesarza, a tym samym mia³a ona chroniæ równie¿ i naród, wiêc rzemios³o wojenne cieszy³o
siê du¿ym szacunkiem i powa¿aniem. Wywi¹za³a siê z tego (niezrozumia³a dla œwiata)
japoñska postawa – chêæ ofiarowania za cesarza tego, co najcenniejsze – w³asnego ¿ycia.
róde³ tego podejœcia nale¿y upatrywaæ w religii Japoñczyków. Równie¿ mo¿na
t³umaczyæ kultem przodków, który sta³ siê symbolem ³¹cznoœci z rodzim¹ religi¹, ale
jest tak¿e symbolem ca³ego spo³eczeñstwa japoñskiego.
Po³¹czenie tych dwóch kultów nosi nazwê shintoizmu, kierunku o bardzo wa¿nym
znaczeniu politycznym dla Japonii. Shintoizm jest form¹ religijn¹ skierowan¹ ku
chwale jednego Boga – postaci cesarza, wokó³, której podtrzymywano mit o jego boskim pochodzeniu3. W ten sposób powsta³o prawo o nietykalnoœci monarchistycznej
i absolutnego pos³uszeñstwa jego rozkazom i ¿yczeniom.
W latach 1869–1945, shintoizm uwa¿ano za religiê pañstwow¹, co w praktyce
oznacza³o, ¿e ca³y naród japoñski mia³ prawo byæ ubóstwiany i czuæ siê narodem wybranym. Zatem ka¿dy Japoñczyk zobowi¹zany zosta³ do przestrzegania dwóch zasadniczych regu³:
– wiernoœæ cesarzowi i uznanie jego boskiego pochodzenia – wynika³o to z tego, ¿e
ca³y naród japoñski by³ pod jego opiek¹, dlatego ka¿dy japoñski ¿o³nierz, który
z³o¿y³ swoje ¿ycie na chwa³ê Japonii i cesarza stawa³ siê wojownikiem Boga,
– szacunek dla przodków, ich powa¿anie oraz wiernoœæ cesarzowi, gwarantowa³y bezgraniczne pos³uszeñstwo syna wobec ojca i dziadków, jako podstawowej zasady moralnej obowi¹zuj¹cej ka¿dego Japoñczyka.
Charakterystyczn¹ cech¹ shintoizmu jest specyficzny punkt widzenia problemu
œmierci – aktu prowadz¹cego jedynie do pewnego stopnia pobo¿noœci. Zatem pozbawianie siê ¿ycia przez Japoñczyków by³o w pewnym stopniu ³atwiejsze do akceptacji4.
Shintoizm, jest wiêc typow¹ religi¹ narodow¹. Trudno jest jednoznacznie okreœliæ,
ile jest shintoistów w spo³eczeñstwie japoñskim, gdy¿ Japoñczycy niechêtnie wypowiadaj¹ siê na temat swojej wiary. Jednak bior¹c pod uwagê, ¿e s¹ tradycjonalistami,
s¹dzi siê, ¿e „prawie ka¿dy Japoñczyk jest w duchu shintoist¹”5.
POJÊCIE KLÊSKI ¯YWIO£OWEJ
Pod pojêciem klêska ¿ywio³owa rozumie siê tak¹ sytuacjê, której skutki zagra¿aj¹
¿yciu lub zdrowiu du¿ej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo œrodowisku
Po kapitulacji, cesarz Hirohito publicznie wyrzek³ siê wszelkich atrybutów boskoœci. Shintô,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Shint%C5%8D (1.08.2012).
4
T. Januszewski, Lotnicy œmierci i ich samoloty, Warszawa 1993, s. 5–10; Religia i œwiêta. Historia Shintoizm, http://www.mmszaj.pl/historia-shintoizm.html (1.08.2012).
5
I. Wojtarowicz, Shintoizm, http://www.etnoteam.pl/etno/Shintoizm (1.08.2012).
3
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na znacznych obszarach. Pomoc i ochrona w sytuacji klêski ¿ywio³owej mog¹ byæ skutecznie podjête tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych œrodków, we wspó³dzia³aniu
ró¿nych organów i instytucji oraz specjalistycznych s³u¿b i formacji, dzia³aj¹cych pod
jednolitym kierownictwem.
Do zdarzeñ objêtych granicami pojêcia „klêska ¿ywio³owa” zalicza siê: katastrofê
naturaln¹ oraz awariê techniczn¹.
Katastrofa naturalna wystêpuje w nastêpstwie dzia³ania si³ natury, w szczególnoœci
s¹ to: wy³adowania atmosferyczne, wstrz¹sy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, d³ugotrwa³e wystêpowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska
ziemi, po¿ary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach
i zbiornikach wodnych, masowe wystêpowanie szkodników, chorób roœlin lub zwierz¹t
czy chorób zakaŸnych ludzi, albo te¿ dzia³anie innego ¿ywio³u.
Awaria techniczna zdarza siê w przypadku gwa³townego, nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia obiektu budowlanego, urz¹dzenia technicznego lub systemu urz¹dzeñ technicznych powoduj¹cego przerwê w ich u¿ywaniu lub utratê ich
w³aœciwoœci6.

FUKUSHIMA I – KALENDARIUM WYDARZEÑ
Japoñska elektrownia atomowa Fukushima I jest jedn¹ z najwiêkszych na œwiecie.
Zosta³a wybudowana w latach 1966–1971 w mieœcie Ôkuma (powiat Futaba, prefektura Fukushima) i nale¿y do Tokyo Electric Power Company – TEPCO. Posiada szeœæ
reaktorów typu BWR (ang. Boiling Water Reactor – reaktor wodny wrz¹cy), dostarczonych przez trzy firmy: General Electric, Toshiba i Hitachi, z których pierwszy rozpocz¹³ pracê w 1971 r., a ostatni – szósty w 1979 r. o ³¹cznej mocy elektrycznej
4696 MW. Dwa nastêpne typu ABWR (ang. Advanced Boiling Water Reactor – zaawansowany reaktor wodny wrz¹cy) by³y w budowie i mia³y rozpocz¹æ pracê odpowiednio w 2013 i 2014 roku7. W odleg³oœci ok. 11,5 kilometra od tej elektrowni
znajduje siê siostrzana elektrownia atomowa Fukushima II wybudowana w latach
1982–19878.
W sekwencji zdarzeñ, jakie nast¹pi³y w elektrowni atomowej Fukushima I mo¿na
wyró¿niæ 6 faz (rys. 1).
Trzêsienie ziemi o sile 8,9 stopnia w skali Richtera nast¹pi³o 11 marca 2011 r.
o godzinie 14.46 czasu japoñskiego. Hipocentrum po³o¿one by³o pod dnem Oceanu
Spokojnego na g³êbokoœci 24 lub 32 kilometrów, ok. 130 kilometrów na wschód od wybrze¿a, na którym znajduje siê elektrownia atomowa Fukushima I. Wstrz¹sy o 2 stopnie
wy¿sze ni¿ zak³ada³y to plany projektowe, nie spowodowa³y powa¿niejszych uszkodzeñ
6

Art. 3.1, Ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klêski ¿ywio³owej, Dz. U. 2002, Nr 62, poz. 558,
ze zmianami.
7
Elektrownia atomowa Fukushima nr 1, http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_atomowa_Fukushima_nr_1 (17.07.2012); Zaawansowany reaktor wodny wrz¹cy ABWR, http://www.nuclear.pl/energetyka,abwr,0.html (17.07.2012).
8
Elektrownia atomowa Fukushima nr 2, http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_atomowa_Fukushima_nr_2 (17.07.2012).
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Rys. 1. Chronologia klêski ¿ywio³owej – elektrownia atomowa Fukushima I
ród³o: Opracowanie w³asne.

obiektów elektrowni, a reaktory wy³¹czy³y siê automatycznie. Wobec braku zasilania
wewnêtrznego oraz zewnêtrznego w wyniku zniszczenia sieci energetycznych, uruchomi³y siê awaryjne dieslowskie generatory pr¹dotwórcze i rozpoczê³o siê ch³odzenie reaktorów, maj¹ce na celu odprowadzenie ciep³a powy³¹czeniowego.
Nastêpstwem trzêsienia ziemi by³o tsunami dochodz¹ce do wysokoœci 13–15 metrów,
które przela³o siê przez mur oporowy chroni¹cy elektrowniê przed falami najwy¿ej
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6-metrowymi, zalewaj¹c pomieszczenia generatorów oraz uszkadzaj¹c baterie akumulatorów, które mog³y dostarczaæ energii elektrycznej przez 8 godzin. Zalanie podstaw
budynków uniemo¿liwi³o pod³¹czenie dodatkowych baterii akumulatorów, które
przywieziono po 13 godzinach z innych elektrowni atomowych. Przy ca³kowitej utracie
zasilania, mo¿na by³o u¿yæ ciœnienia pary wodnej wewn¹trz reaktora do napêdu specjalnej, awaryjnej pompy ch³odzenia. Jednak w wyniku przecieku w uk³adzie ch³odzenia,
nast¹pi³ spadek poziomu wody w rdzeniu, co spowodowa³o wzrost temperatury i ciœnienia wewn¹trz reaktora, przez co pompa nie by³a w stanie wt³aczaæ do niego wody. Powstaj¹ca para wodna wchodzi³a w reakcjê chemiczn¹ z cyrkonem, stanowi¹cym os³onê
zewnêtrzn¹ prêtów paliwowych, powoduj¹c rozk³ad wody na wodór i tlen.
W celu obni¿enia ciœnienia pary wodnej wewn¹trz obudowy bezpieczeñstwa reaktora, dokonano kontrolowanych uwolnieñ pary wodnej, a zarazem wodoru i gazowych
produktów rozszczepienia do budynku, w którym siê on znajdowa³. Uwolnienia mia³y
miejsce wy³¹cznie, gdy wiatr wia³ w kierunku morza, tak by ograniczyæ promieniotwórcze ska¿enie terenu.
Gromadz¹cy siê wodór w szczytowej czêœci budynku nie by³ wychwytywany z powodu braku zasilania w energiê elektryczn¹ i tworzy³ z tlenem atmosferycznym mieszaninê
wybuchow¹. W nastêpstwie samozap³onu dosz³o do wybuchu i uszkodzenia budynku reaktora, lecz zbiornik ciœnieniowy i obudowa bezpieczeñstwa nie zosta³y naruszone.
Ze wzglêdu na zagro¿enie, podjêto decyzjê o ewakuacji ludnoœci z obszaru po³o¿onego najpierw 2, potem 10, a nastêpnie 20 kilometrów od elektrowni. Zagro¿enie
potêgowa³y problemy z kolejnymi reaktorami elektrowni. W³adze, wiêc doradza³y
mieszkañcom dobrowoln¹ ewakuacjê z pasa terenu znajduj¹cego siê w promieniu
20–30 kilometrów od elektrowni. Odleg³oœæ i warunki pogodowe sprawi³y, ¿e dawki
promieniowania, które odnotowano poza wyznaczon¹ stref¹, niewiele odbiega³y od naturalnego t³a promieniowania i jak wynika z dostêpnych informacji, nie odnotowano
ani jednego przypadku napromieniowania wœród ludnoœci9.
Niestety dok³adne przeœledzenie ci¹gu zdarzeñ, które doprowadzi³y do awarii
w elektrowni atomowej Fukushima I jest nadal niemo¿liwe. Zarz¹dzaj¹ca elektrowni¹
firma TEPCO konsekwentnie odmawia informacji pod pretekstem tocz¹cego siê
rz¹dowego œledztwa i jednoczeœnie zabrania wypowiadania siê swoim pracownikom10.

POSTÊPOWANIE PRACOWNIKÓW, OPERATORA, W£ADZ
Po eksplozjach, które nast¹pi³y w elektrowni, wycofano personel z powodu zwiêkszaj¹cego siê promieniowania. Jeden z ewakuowanych (nie poda³ imienia i nazwiska, bo nie wolno im by³o rozmawiaæ z mediami), wypowiedzia³ siê nastêpuj¹co:
9

Rok po Fukushimie. Co siê sta³o – krok po kroku, Pañstwowa Agencja Atomistyki,
http://www.paa.gov.pl/fukushima/text.php?file=2 (12.07.2012); Katastrofa elektrowni j¹drowej Fukushima I, http://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_elektrowni_j%C4%85drowej_Fukushima_I
(13.07.2012); Rok po Awarii w Fukushimie – ocena skutków, Materia³y dla prasy, http://poznajatom.pl/materialy_dla_prasy/rok_po_awarii_w_fukushimie_,159/ (11.07.2012).
10
P. Cieœliñski, Rok po Fukushimie. Czego nas nauczy³a katastrofa atomowa, „Gazeta Wyborcza” 2012, nr 58, s. 20.
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„Œwiat nie zdaje sobie sprawy z tego, co dzieje siê w œrodku”. Inny, powiedzia³ dziennikarzom: „Nie chcia³em wychodziæ, dopóki nie opanujemy sytuacji na tyle, by ludzie mogli wróciæ do domów”. Kolejny, powiedzia³ ¿onie: „Ba³em siê, ¿e ciê ju¿
nigdy nie zobaczê, ale jednoczeœnie jest mi przykro, ¿e mnie wycofali i musia³em zostawiæ kolegów”11.
Jednak czêœæ z nich, pomimo olbrzymiego zagro¿enia, musia³a wróciæ do elektrowni. Grupa liczy³a ok. 300 techników, ¿o³nierzy i stra¿aków pracuj¹cych na zmiany po
50 osób, dlatego nazywano ich „50 samurajami”, „Fukushima 50”, „50 z Fukushimy”12. Ka¿dy z nich mia³ maskê, gogle i bia³y kombinezon, który na rêkawach i nogawkach szczelnie oklejano taœm¹, aby zminimalizowaæ ryzyko wnikniêcia substancji
radioaktywnych. Wszyscy mieli dozymetry, które mierzy³y przyjêt¹ dawkê promieniowania – przy 80 procentach dozwolonego poziomu uruchamia³ siê alarm13. Niestety,
kombinezony ochronne w niewielkim stopniu zapewnia³y ochronê przed rosn¹c¹ radiacj¹ 100–400 mSv14, dlatego pracowano na zmiany, aby zminimalizowaæ ekspozycjê
na promieniowanie15. Wyd³u¿enie czasu pracy osi¹gniêto poprzez podniesienie limitów napromieniowania ze 10016 do 250 mSv17, dokonane w poœpiechu przez japoñskie
ministerstwo zdrowia18.
W doniesieniach prasowych podkreœlano, ¿e s¹ to „prawdziwi bohaterowie”. Jedna
z ¿on, cytuj¹c mê¿a, powiedzia³a dziennikarzowi: „Tam jest jak na wojnie”, a gdy zapyta³a mê¿a, czy zosta³ wystawiony na promieniowanie, odpar³: „Tak trochê”. Z wypowiedzi matki jednego z nich wynika³o, ¿e grupa przedyskutowa³a swoje po³o¿enie
i zaakceptowa³a fakt, ¿e œmieræ z powodu choroby popromiennej jest bardzo prawdopodobna: „Mój syn i jego koledzy d³ugo rozmawiali na ten temat i gotowi s¹ poœwiêciæ
swoje ¿ycie, jeœli taka bêdzie koniecznoœæ”. Jedna z kobiet, które czeka³y na ich powrót
powiedzia³a w wywiadzie telewizyjnym: „Mój ojciec zaakceptowa³ swój los, tak jakby
pogodzi³ siê z wyrokiem œmierci”. Jeden z „samurajów” napisa³ do swojej ¿ony: „B¹dŸ
11
W. Lorenz, Japoñscy bohaterowie, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/629728.html?p=2
(13.07.2012).
12
K. Dzieliñski, Piêædziesiêciu z Fukushimy, http://www.geekweek.pl/piecdziesieciu-z-fukushimy/292541/ (13.07.2012); Awaria elektrowni Fukushima I: 50 pracowników zginie za Japoniê,
http://www.se.pl/wydarzenia/swiat/oni-zgina-za-japonie_176456.html (11.07.2012); „50 z Fukushimy” – od ich pracy zale¿y ¿ycie Japoñczyków, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,50-z-Fukushimy-od-ich-pracy-zalezy-zycie-Ja... (11.07.2012); Samuraje z Fukushimy szykuj¹ siê na œmieræ,
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/samuraje-z-fukushimy-szykuja-sie-na-s... (11.07.2012).
13
W. Lorenz, op. cit.
14
1 mSv (milisiwert) – 10–3 Sv.
15
Czêœæ uczonych uwa¿a, ¿e niedu¿e dawki promieniowania mog¹ byæ nawet prozdrowotne (teoria hormezy radiacyjnej), gdy¿ pobudzaj¹ naturalne mechanizmy naprawcze DNA. Ta sama grupa
uczonych przekonuje, ¿e przepisy ochrony radiologicznej s¹ zbyt restrykcyjne i opieraj¹ siê na b³êdnym za³o¿eniu. M. Rotkiewicz, Promieniowanie – bezpieczne i nie. Co to jest milisiwert?,
http://www.polityka.pl/nauka/zdrowie/1514050,1,promieniowanie—-bezpieczne-i-nie.read (3.08.2012).
16
Napromieniowanie 100 mSv/godz. mo¿e spowodowaæ bezp³odnoœæ u mê¿czyzny bez kombinezonu ochronnego, K. Dzieliñski, op. cit.
17
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w Polsce i wiêkszoœci innych krajów. P. Cieœliñski, Czy uda siê sch³odziæ reaktory w Fukushimie?,
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szczêœliwa, ja na razie nie mogê byæ z tob¹ w domu”19. Do personelu wyznaczonego do
pracy w elektrowni przy³¹czali siê tak¿e ochotnicy20. Córka mê¿czyzny, który zg³osi³
siê do pracy, jako wolontariusz, choæ do emerytury brakowa³o mu zaledwie szeœæ miesiêcy, tak napisa³a na Twitterze: „W domu nie wydaje siê kimœ, kto móg³by poradziæ
sobie z du¿ymi zadaniami. Ale dzisiaj jestem z niego naprawdê dumna. Modlê siê
o jego bezpieczny powrót”21.
W powszechnej opinii uznano ich za godnych potomków kamikaze (japoñskiej
wojskowej formacji samobójczej z okresu II wojny œwiatowej), gotowych do najwy¿szych poœwiêceñ i z³o¿enia ofiary z w³asnego ¿ycia dla ratowania kraju22. Japoñczycy,
szczególnie starsi postrzegaj¹ ich postawê jako coœ naturalnego. W kraju przez stulecia
obowi¹zywa³a tradycja Yamato-damashii (pol. Duch Japonii), typowo japoñskiej wytrwa³oœci, honoru i odpowiedzialnoœci za innych. Socjologowie ubolewali, ¿e m³ode
pokolenie coraz rzadziej ho³duje tym wartoœciom, lecz teraz otrzyma³o lekcjê pokazow¹23. Jednak w³adze by³y wstrzemiêŸliwe w pochwa³ach, gdy¿ „bohaterowie” byli
g³ównie pracownikami TEPCO lub jego partnerów, obarczanego odpowiedzialnoœci¹
za zaistnia³¹ awariê techniczn¹. Profesor socjologii z Uniwersytetu Hosei w pobli¿u
Tokio, Takashi Miyajima oceni³, ¿e pochwa³y zarezerwowane s¹ dla ca³ego zespo³u i to
w dodatku dopiero wtedy, gdy osi¹gnie on sukces. Zwi¹zane jest to z japoñskimi normami kulturowymi, które k³ad¹ wiêkszy nacisk na grupê ni¿ na jednostkê24. Prawdopodobnie, kieruj¹c siê tymi racjami, premier, Naoto Kan wyrazi³ uznanie wszystkim,
zaanga¿owanym w ustabilizowanie reaktorów – „bez zastanowienia dali z siebie
wszystko, nie zwa¿aj¹c na niebezpieczeñstwo”25.
„Bohaterowie” doprowadzili do ustabilizowania reaktorów, nierzadko lekcewa¿¹c
zachowawcze polecenia swoich prze³o¿onych. Niepos³uszeñstwo podw³adnego wobec
prze³o¿onego jest naganne, a w japoñskiej kulturze, wrêcz niedopuszczalne. Jednak
w tej sytuacji okaza³o siê niezbêdne i przynios³o wymierne efekty26.
Zdarza³y siê przypadki, zmuszania przez firmê TEPCO swoich pracowników do
wykonywania zadañ w warunkach silnego promieniowania bez odpowiedniego zabezpieczenia. Podwykonawców starano siê „przekonaæ” do powrotu na teren elektrowni
np. 10-krotn¹ podwy¿k¹ wynagrodzenia27. W niektórych, budz¹cych w¹tpliwoœci doniesieniach, powo³uj¹cych siê na japoñskiego lekarza, mówiono, ¿e do niebezpiecznych prac, TEPCO chêtnie zatrudnia bezdomnych, robotników cudzoziemskich,
19
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bezrobotnych, a nawet ma³oletnich. Okreœlano ich mianem „robotników do jednorazowego u¿ytku” i zwalniano, gdy otrzymali zbyt du¿¹ dawkê promieniowania28.
Rz¹d japoñski ukrywa³ rozmiary awarii technicznej przed spo³eczeñstwem. Trzy
dni po katastrofie, gdy dosz³o do serii wybuchów, premier Naoto Kan w gronie doradców, obawiaj¹c siê „diabelskiej reakcji ³añcuchowej” prowadz¹cej do utraty kolejnych
dwóch elektrowni atomowych – Fukushima II i Tôkai, rozwa¿a³ „najczarniejszy scenariusz”– ewakuacjê Tokio i s¹siednich prefektur, zamieszka³ych ³¹cznie przez ok. 35 mln
osób. W tych okolicznoœciach, premier ostro zareagowa³ na zamiar wycofania pracowników z powodu wzrastaj¹cego zagro¿enia w elektrowni, co doprowadzi³oby do
niekontrolowanych wybuchów, a w rezultacie – do tragedii, ¿¹daj¹c od operatora pozostawienia na miejscu niezbêdnej grupy personelu do usuniêcia awarii. Jednoczeœnie
zapowiedzia³ surowe konsekwencje, wobec TEPCO, jeœli nie uda im siê zapobiec kryzysowi na du¿¹ skalê.
Mimo zagro¿enia, w oficjalnych wyst¹pieniach informowano, ¿e sytuacja jest pod
kontrol¹, chc¹c zapobiec wybuchowi paniki i zdaj¹c sobie sprawê z nieprzygotowania
pañstwa na tak ogromn¹ katastrofê. PóŸniej postêpowanie premiera w tym zakresie
oceniono jako ryzykowne29.
W relacjach miêdzynarodowych, przedstawiciele rz¹du japoñskiego zachowywali siê
podobnie. Japoñczycy, wiêc zostali ostro skrytykowani przez Miêdzynarodow¹ Agencjê
Energii Atomowej za nie podawanie poziomu ska¿enia i panuj¹cej radiacji30. Rz¹d japoñski zatai³ prawdê tak¿e przed Stanami Zjednoczonymi, chocia¿ chêtnie przyj¹³ pomoc
od wojsk amerykañskich, co doprowadzi³o do spiêæ dyplomatycznych. Dopiero po
22 marca 2011 r. zaczêto otwarcie informowaæ stronê amerykañsk¹ o sytuacji31.

OCENA POSTÊPOWANIA PRACOWNIKÓW, OPERATORA, W£ADZ
W raporcie przygotowanym przez zespó³ ekspertów na zlecenie japoñskiego rz¹du
stwierdzono, ¿e „ani operator elektrowni, firma TEPCO, ani rz¹dowa agencja kontrolna nie przewidzia³y tak dramatycznych konsekwencji tsunami i nie by³y na nie przygotowane”. W 2008 r. TEPCO przeprowadzi³o symulacjê fal tsunami przekraczaj¹cych
15 metrów. Oceniono, ¿e prawdopodobieñstwo wyst¹pienia takiego zdarzenia jest niskie, dlatego nie przedsiêwziêto ¿adnych dzia³añ. Zreszt¹ w³adze nie za¿¹da³y ich realizacji od TEPCO, chocia¿ otrzyma³y od operatora wyniki symulacji z 2008 r. oraz
wp³ywu tsunami na obiekty elektrowni z pocz¹tku 2011 r. TEPCO nie przygotowa³o siê
wiêc na skutki takiej katastrofy naturalnej, a wiêc utraty wszystkich Ÿróde³ zasilania
w kilku reaktorach i zarazem nie przeszkoli³o pracowników do dzia³ania w takich warunkach. Ponadto operatora obarczono b³êdn¹ reakcj¹ na awariê systemów ch³odzenia
reaktorów w dotkniêtej katastrof¹ elektrowni. Tymczasem wed³ug raportu przygoto-
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wanego przez TEPCO, firma w ¿aden sposób nie mog³a siê przygotowaæ na tak silne
trzêsienie ziemi i ekstremalne fale32.
Jeszcze dalej w swoich opiniach poszli cz³onkowie parlamentarnej komisji œledczej. Przewodnicz¹cy komisji, Kiyoshi Kurokawa, podkreœli³, ¿e raport zawiera „propozycje na przysz³oœæ” i wzywa parlament do ich implementacji. Podsumowa³ wyniki
œledztwa nastêpuj¹co: „Pomimo ¿e wypadek by³ nastêpstwem katastrofy naturalnej,
nie mo¿na uznaæ, ¿e by³a ni¹ sama awaria w elektrowni Fukushima Daiichi. Katastrofa
by³a ca³kowicie spowodowana przez cz³owieka – mo¿na by³o j¹ przewidzieæ i mo¿na
by³o jej zapobiec”. Komisja oceni³a, ¿e rz¹dy poprzednie i obecny, a tak¿e operator
si³owni firma TEPCO zawiedli w kwestii ochrony ¿ycia ludnoœci.
W raporcie stwierdzono, ¿e zawiod³y równie¿ pañstwowe agencje odpowiedzialne
za energetykê j¹drow¹ i zarz¹dzanie kryzysowe, które lekcewa¿y³y swoje podstawowe
obowi¹zki i „nie dzia³a³y prawid³owo”. Komunikacja miêdzy gabinetem premiera
Naoto Kan a firm¹ TEPCO równie¿ nie funkcjonowa³a nale¿ycie.
W celu zapewnienia Japonii bezpieczeñstwa, raport zaleca przeprowadzenie g³êbokiej reformy organów odpowiedzialnych za energetykê j¹drow¹ m.in. rekomenduj¹c:
– ustawiczne monitorowanie przez parlament organów reguluj¹cych pracê elektrowni
atomowych;
– przekszta³cenie systemu zarz¹dzania kryzysowego, ¿eby zwiêkszyæ odpowiedzialnoœæ rz¹du za bezpieczeñstwo publiczne;
– znowelizowanie prawa dotycz¹cego energii atomowej, aby odpowiada³o globalnym
standardom bezpieczeñstwa;
– nadzorowanie firm zarz¹dzaj¹cych elektrowniami atomowymi;
– opracowanie procedur, które zapewni¹ prowadzenie niezale¿nych postêpowañ wyjaœniaj¹cych33.
***
Katastrofa i awaria w elektrowni atomowej Fukushima objawi³a kilka negatywnych
aspektów japoñskiej polityki: obni¿enie wymagañ w kwestii bezpieczeñstwa, ukrywanie faktów, przerzucanie odpowiedzialnoœci na innych. Jednak „Fukushima 50” jednoczeœnie zaprezentowa³a to, co w japoñskim spo³eczeñstwie jest najlepsze: stoicki
heroizm, samo poœwiêcenie i duch wspólnoty34.
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STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono rolê kultury politycznej podczas klêski ¿ywio³owej, która dotknê³a Japoniê w 2011 r. Omówiono genezê i ewolucjê mentalnoœci japoñskiej. Scharakteryzowano przebieg awarii technicznej w elektrowni Fukushima I, zaistnia³ej po trzêsieniu ziemi i fali
tsunami oraz postêpowanie rz¹du, operatora i pracowników w toku jej usuwania. W podsumowaniu zwrócono uwagê na pozytywne i negatywne aspekty japoñskiej polityki oraz œwiadomoœci spo³ecznej, które objawi³y siê podczas rozpatrywanej sytuacji.

POLITICAL CULTURE IN THE SITUATION OF NATURAL DISASTER.
CASE STUDY – FUKUSHIMA
ABSTRACT
The paper presents the role of political culture during a natural disaster, which affected Japan
in 2011. The genesis and evolution of Japanese mentality were discussed. Course of technical
failure in power station Fukushima I occurred after the earthquake, tsunami and procedure of
government, operator and workers during the removal were characterized. In summary, positive
and negative aspects of Japanese politics and social awareness which revealed during considered
situation were noted.

