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Czego dowiedzieli my si  z Fukushimy? Po piewsze, e Japo czycy to �samu-
raje�. Najpierw z podziwem obserwowali my, jak zachowali zimn  krew w obli-
czu najwi kszego kataklizmu, jaki dotkn  ich kraj od czasów II wojny wiatowej. 
Tsunami nie wywo a o kryzysu spo ecznego, w Japonii nie dane nam by o ogl -
da  scen, jakie widzieli my w Nowym Orleanie czy na Haiti, gdzie chwilowe za-
nikni cie struktur pa stwowych przynios o chaos i przemoc. Nigdzie nie widzie-
li my paniki, dantejskich scen walki o wod  i po ywienie. Japo czycy zachowali 
spokój i z milcz c  godno ci  stawili czo a okrutnemu losowi. Dr Adam Maciej 
Pietrzak, specjalista medycyny ratunkowej, tak oto skomentowa  zachowanie pre-
miera Kana Naoto, którego trz sienie ziemi zasta o w budynku parlamentu. Pre-
mier Kan w chwili trz sienia nawet nie podniós  si  z miejsca, poniewa  honor 
nakaza  zachowa  mu absolutny spokój, wr cz zachowa  pogard  dla [�] mier-
ci. [�] Dyshonorem by oby zrywa  si  w panice i ucieka 1. Nied ugo pó niej na-
st pi a awaria w elektrowni atomowej w Fukushimie, za  media wiatowe zala y 
informacje o samurajach, desperacko walcz cych o niedopuszczenie do stopienia 
reaktora. Dopiero kiedy w gazetach pojawi y si  nag ówki o kamikaze, zaprote-
stowali sami Japo czycy.

Po drugie, Fukushima pokaza a, e wiat z trudno ci  radzi sobie emocjonal-
nie z problematyk  energii j drowej. Przetoczy a si  fala paniki przed skutkami 
ska enia radioaktywnego, ludzie wykupywali z aptek p yn Lugola, a kolejne kra-
je w po piechu zapowiada y wycofanie si  z programu rozwoju energetyki j dro-
wej. Tak e w Polsce Fukushima wywo a a emocjonaln  debat  wokó  planów bu-
dowy elektrowni atomowej, z której s uchacze bodaj najlepiej zapami tali s owa 

1 Fakty TVN, 11 marca 2011.



profesora W adys awa Mielczarskiego pod adresem profesora Mariana Turskie-
go: Kto panu da  tytu , wie niakowi jednemu2. Fukushima natychmiast odwróci-
a uwag  od tragedii tsunami, �drugi Czarnobyl� w du ej mierze zaburzy  nasze 

trze we my lenie. A przy okazji obna y  skutki wieloletnich zaniedba  w eduka-
cji z nauk cis ych.

Miesi c po kataklizmie wybitny ekspert od spraw gospodarczych i politycz-
nych Japonii, profesor Gavan McCormack, opublikowa  artyku , w którym od-
niós  si  do or dzia cesarza Akihito do narodu, wyg oszonego pi   dni po tsuna-
mi3. McCormack przyrówna  je do s ynnego or dzia cesarza Hirohito z sierpnia 
1945 r., og aszaj cego kapitulacj  Japonii i wzywaj cego naród do zniesienia tego, 
co jest nie do zniesienia. Wyst pienie Hirohito � twierdzi McCormack � w spo-
sób symboliczny zamkn o epok  dyktatury wojskowej, która zako czy a si  ka-
tastrof  � zbombardowaniem Hiroshimy i Nagasaki. Z kolei or dzie Akihito mo -
na odebra  jako koniec epoki, w której powojenne w adze Japonii, nie zwa aj c 
na koszty i ryzyko, forsowa y budow  kolejnych elektrowni atomowych. Analo-
gia nad wyraz b yskotliwa: Fukushima to Hiroshima i Nagasaki, a powojenne w a-
dze i establishment to Armia Kwantu ska, która dzia a a wbrew woli i interesowi 
spo ecze stwa. Gdzie tkwi podstawowy problem w argumentacji McCormacka? 
W samym or dziu cesarza Akihito4. Otó  nie by o ono po wi cone Fukushimie: 
cesarz po wi ci  jej ledwo jedno zdanie. S owa cesarza skierowane by y do ludzi, 
którzy ucierpieli na skutek ywio u, do s u b ratowniczych i zwyk ych obywateli, 
którzy o arnie nie li pomoc swoim rodakom. By y to zwyk e s owa otuchy, bez 
adnego podtekstu politycznego i ukrytej krytyki establishmentu. Cesarz wyst pi  

w telewizji nie dlatego, e w Fukushimie dosz o do awarii, lecz dlatego, e tsuna-
mi zabi o ponad 20 tys. ludzi, a setki tysi cy pozbawi o dachu nad g ow . McCor-
mack zapewne ma racj , twierdz c e Fukushima zmusi obecne w adze Japonii 
do rewizji polityki energetycznej, jednak wk adanie w ten kontekst osoby cesarza 
oraz Hiroshimy i Nagasaki jest niczym innym jak onglerk  symbolami, s u c  
wywo aniu negatywnych emocji wobec atomu.

Dyskusja na temat energetyki j drowej ju  dawno wykroczy a poza ramy rzeczo-
wej debaty, jest to raczej starcie dwóch ideologii. Toczy si  ona na tej samej p asz-
czy nie, ile kon ikt wokó  aborcji, kary mierci czy zmian klimatycznych. Doty-
ka nie tyle nauki, ile kwestii wiary i wiatopogl du, a to sprawia, e obie strony s  
g uche na argumenty, nie potra  si  wzajemnie wys ucha . Spór o atom toczy si  
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w kontek cie sporu o energi  odnawialn , postrzegan  za czyst  i bezpieczn  dla 
rodowiska. Z jednej strony widzimy pob a liwy u miech dla wiatraków i baterii 

s onecznych, a z drugiej bezgraniczn  wiar  w wiatr i s o ce. Zwolennicy atomu 
nie do ko ca s usznie próbuj  wyrwa  energetyk  j drow  z kontekstu �odosob-
nionych przypadków� w Czarnobylu i Fukushimie oraz odpadów radioaktywnych 
beztrosko zatopionych na dnie mórz. Zapominaj , e w adz  na atomem maj  nie 
wy cznie  zycy i in ynierowie, ale tak e politycy � nie zawsze odpowiedzialni. 
Natomiast zwolennikom �czystej energii� najtrudniej jest przyj  do wiadomo ci, 
e wiat konsumuje coraz wi cej energii, za  przy obecnym, niskim zaawanso-

waniu technologii pozyskiwania energii odnawialnej rz dz cy musz  dokonywa  
wyboru, jak zaspokoi  g ód energetyczny swoich obywateli: przy pomocy w gla, 
ropy czy atomu. To pewien paradoks, e technologie s  coraz bardziej oszcz dne, 
urz dzenia wokó  nas zu ywaj  mniej pr du, ale summa summarum konsumuje-
my coraz wi cej energii5. Wzrost konsumpcji energii jest skorelowany z przyro-
stem PKB, czyli naszym dobrobytem, o czym powinni pami ta  wszyscy ci, którzy 
twierdz , e mo emy si  przesi  na rowery. Inny paradoks tkwi w tym, e ludz-
ko  potra  wys a  sond  poza Uk ad S oneczny, a nie potra  przebi  dziesi cio-
kilometrowego p aszcza ziemi i dotrze  do niemal niewyczerpalnego ród a czy-
stej energii. Przy naszym apetycie na razie jeste my skazani na �brudne energie�, 
mo emy dyskutowa , co jest lepsze: w giel, ropa czy atom, co generuje mniejsze 
koszty spo eczne i rodowiskowe, ale przed wyborem nie uciekniemy.

Fukushima wywo a a �efekt szcz k�. Po ukazaniu si  g o nego  lmu Stevena 
Spielberga na wiecie wybuch  strach przed rekinami, który przyniós  op akane 
skutki dla ich populacji. Jako  nikomu nie przysz o do g owy, e wi cej ludzi gi-
nie co roku np. od nosoro ców � rekin sta  si  wrogiem numer jeden. Najwy szy 
czas zmieni  klimat debaty na temat energii j drowej. I temu s u y rzeczowy ar-
tyku  profesora Krzysztofa Stefa skiego w niniejszym numerze.

5 V. Smil, Energy: a Beginner�s Guide, Oxford 2006, s. 161�162.


