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Abstrakt
W artykule przedstawione zostaÙy informacje dotyczce japoÚskiej potrójnej katastrofy
naturalnej z 2011 roku oraz elementy recenzyjne ksiČki Katarzyny Boni Ganbare! Warsztaty
umierania, która jest najnowsz publikacj w Polsce traktujc o bezpoïrednich relacjach
ïwiadków tych wydarzeÚ.
Cel badaÚ. W niniejszym artykule autorka przedstawia obraz potrójnej katastrofy naturalnej przedstawiony w ksiČce autorstwa Katarzyny Boni i autorka tego artykuÙu zestawia
je z innymi ĊródÙami i danymi statystycznymi aby ukaza° przedmiot oraz skutki katastrofy
naturalnej, która miaÙa miejsce w Japonii w 2011 roku.
Metoda badaÚ. MateriaÙem badawczym, który zostaÙ uČyty przez autork¿ w niniejszym
artykule byÙa ksiČka K. Boni, w której reporterka przedstawia relacje naocznych ïwiadków japoÚskiej katastrofy naturalnej z 2011 roku i zestawia je z innymi ĊródÙami naukowymi, informacyjnymi oraz statystycznymi.
Wyniki i Wnioski. Wydarzenia z 2011 roku wpÙyn¿Ùy nie tylko na spoÙeczeÚstwo japoÚskie, ale wymusiÙy na wielu podmiotach, aby na nowo spojrze° na stosowanie i tworzenie
metod ochrony przed skutkami trz¿sieÚ ziemi oraz tsunami, a takČe skÙoni° do przemyïlenia zarówno wÙadze japoÚskie, jak i wÙadze wszystkich krajów ïwiata nad zastosowaniem
energii jdrowej zwÙaszcza po awarii reaktora w Fukushimie.
SÙowa kluczowe: ganbare, Japonia, Katarzyna Boni, Fukushima, TEPCO, tsunami, trz¿sienie ziemi

Country of a triple catastrophe - Katarzyna Bona's Ganbare! Workshops on dying
Abstract
The article presents informations of japanese triple natural disaster 2011 and review elements of the book wriĴen by Catherine Boni Ganbare! Warsztaty umierania which is the latest
publication in Poland deals with direct eyewitnesses of these events.
The aim of the study. In this article the author presents a picture of the triple disaster
presented in a book by Catherine Boni and compares them with other sources and statistical
data to show the subject and the eěects of natural disasters that occurred in Japan in 2011.
The method of research. The research of this of this article which was used by the author was
the book K. Boni, where a reporter presents eyewitness accounts of the Japanese natural disaster
of 2011 and author compares them with other scientiÞc, informative and statistical sources.
Results and Conclusions. Events from 2011 had not only aěected Japanese society, but
had forced many entities to re-look at the use and creation of methods of protection against
the eěects of earthquakes and tsunamis, as well as the prompt to rethink both the Japanese
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authorities and the authorities of all countries of the world over the use of nuclear energy
especially aĞer the reactor accident in Fukushima.
Key words: ganbare, Japan, Katarzyna Boni, Fukushima, TEPCO, tsunami, earthquake

11.03.2011
W jednym ze swoich artykuÙów Lesley Downer napisaÙa, Če „throughout the history
of Japan, its wooden cities have been destroyed again and again by war, Þre and earthquake. (…)
The Great Kanto Earthquake of 1923 reduced Tokyo to a sea of ash and rubble, and in the Second World War, American Þrebombing ßaĴened the entire country, sparing only the cultural
capital of Kyoto. Then came the Kobe earthquake of 1995” (Downer, 2011). Z kolei w innym
ta sama autorka stwierdziÙa, Če „waiting for disaster is a way of life in Japan” (Downer,
2011) – sÙowa te idealnie oddaj podejïcie JapoÚczyków do cz¿sto nawiedzajcych ich
kraj katastrof naturalnych.
Japonia poÙoČona jest w jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie regionów
ïwiata. ZatytuÙowanie tego rozdziaÙu symbolicznie cigiem cyfr, które ukÙadaj si¿
w dat¿, ma uzmysÙowi°, Če termin ten to pewien symbol lub swego rodzaju metafora.
TenČe dzieÚ w ïwiatowym kalendarzu wryÙ si¿ w pami¿° jako data przypominajca
jedno z czterech najwi¿kszych trz¿sieÚ ziemi w XXI wieku.
W pitek 11 marca 2011 roku o godzinie 14.46 czasu miejscowego w Japonii nastpiÙ wstrzs o sile dziewi¿ciu stopni w skali Richtera, a po nim kolejne dwadzieïcia
(Labib, 2014; Geilhorn, Iwata-Weickgenannt, 2017; Iwata-Weickgenannt, 2015). WÙaïnie tego dnia Kraj Wschodzcego SÙoÚca doïwiadczyÙ najwi¿kszej katastrofy naturalnej od stu czterdziestu lat, gdyČ wywoÙana wstrzsem ziemi fala tsunami dokonaÙa
w nim ogromnych zniszczeÚ. W tym momencie, wyprzedzajc innych naukowców
autorka niniejszego artykuÙu postanowiÙa stworzy° now terminologi¿ i od tej chwili
nie nazywa° juČ w tego typu artykuÙach traktujcych o Japonii, Če jest to Kraj Kwitncej
Wiïni, a iČ jest to Kraj Trzykrotnej Katastrofy lub Kraj Po Fukushimie, gdyČ terminy te
najlepiej oddadz charakter i rozmiar katastrofy, jaki dotknÙ ten kraj i podkreïl jego
dotkliwoï° i nieuchronnoï°.
Zgodnie z japoÚskimi ïredniowiecznymi wierzeniami symbolem trz¿sienia ziemi jest zÙy sum, który Čyje pod archipelagiem wysp Japonii (Ozeki, 2013; Ashkenazi,
2008), jednakČe 11 marca 2011 roku japoÚscy obywatele doskonale wiedzieli, Če nie
maj do czynienia z Þkcj literack lub przekazywan od pokoleÚ sÙown opowieïci, poniewaČ katastrofa w Japonii miaÙa wielowymiarowy charakter. ByÙa to jednoczeïnie katastrofa naturalna, technologiczna, majca wymiar globalny, poniewaČ
wykorzystano w niej pomoc ratownicz oraz pomoc humanitarn, nastpiÙo skaČenie
wody, a takČe Čywnoïci, ponadto wystpiÙa ewakuacja masowa oraz zabezpieczono
naruszon przez trz¿sienie ziemi elektrowni¿ atomow (Wróblewski, 2014b).
TEPCO (Tokyo Electric Power Company), która jest Þrm zajmujc si¿ produkcj, przesyÙaniem i dystrybucj energii elektrycznej, na wiele lat przed fukushimsk katastrof
oszacowaÙa na podstawie wÙasnych badaÚ, Če japoÚska elektrownia jdrowa przygotowana jest na fal¿ tsunami maksymalnie na wysokoï° dziesi¿ciu metrów. Warto zaznaczy°, Če japoÚskie koncerny energetyczne opóĊniaÙy wejïcie w Čycie norm, które miaÙy
wprowadzi° bardziej restrykcyjne parametry, a celem tych koncernów byÙa moČliwoï°
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oddawania do uČytku nowych reaktorów wyprodukowanych zgodnie ze wczeïniejszymi normami. W dniu katastrofy fala wody si¿gn¿Ùa pi¿tnastu metrów (Popkiewicz,
2015), zaï skutki tego wydarzenia daÙo si¿ odczu° w USA oraz w Europie. W Stanach
Zjednoczonych sÙuČby ratownicze badaÙy szcztki zmiecione z powierzchni ziemi, skaČonych domów, statków i drzew, a które bezwiednie dryfowaÙy na powierzchni PacyÞku. Z kolei sÙuČby ratownicze w Europie badaÙy pod ktem skaČenia osoby, które
powracaÙy z Japonii (Wróblewski, 2015).Trz¿sienie ziemi uszkodziÙo elektrowni¿ jdrow, z kolei fala tsunami spowodowaÙa powstanie skaČenia promieniotwórczego. Warto
zaznaczy°, Če masy powietrza ze ïladowymi iloïciami skaČonego powietrza po okoÙo
dwunastu dniach przebyÙy okoÙo 8500 km i dotarÙy równieČ do Polski (Wróblewski,
2014a).Tu pragn¿ nadmieni°, Če moim zdaniem moČna t¿ katastrof¿ porówna° z t majc miejsce w ukraiÚskiej elektrowni jdrowej w Czarnobylu, albo teČ z amerykaÚsk
elektrowni jdrow Three Mile Island poÙoČon na sztucznej wyspie na rzece Susquehanna (World Nuclear Association, 2012). W tym miejscu warto doda°, Če japoÚska
Agencja BezpieczeÚstwa Nuklearnego uznaÙa katastrof¿ w Fukushimie za mniej groĊn
od dwóch wczeïniej wspominanych (World Nuclear Association, 2017). Wydarzenie to
spowodowaÙo ïmier° okoÙo dwudziestu oïmiu tysi¿cy osób oraz straty Þnansowe szacowane na 250-309 miliardów USD (Grabowski 2012, Nanto i in., 2011). Ziemia Kraju
Naturalnych Katastrof cigle dostarcza ciekawych tematów, poniewaČ pojawiaj si¿ tutaj
tematy sezonowe np. w okresie tsuyu pojawia si¿ tematyka dotyczca silnych deszczy
lub powodzi, z kolei po czerwcowo-lipcowej deszczowej pogodzie media eksploatuj
wtek sierpniowo-wrzeïniowych tajfunów (Tubielewicz, 1998).
W dniu w którym pisz¿ niniejsze sÙowa, japoÚski portal informacyjny Nippon.com
(2016) ponownie opublikowaÙ artykuÙ dotyczcy nowych rzdowych ïrodków szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku katastrof. Od dwudziestego dziewitego marca bieČcego roku japoÚski rzd wdraČa nowy plan reagowania kryzysowego w przypadku trz¿sieÚ ziemi w szczególnoïci na terenie stolicy Japonii oraz okolic
tokħskich metropolii tj. prefektur Chiba, Kanagawa i Saitam – okreïla on czynnoïci
dotyczce szybkiej mobilizacji dla funkcjonariuszy policji, straČy poČarnej oraz ČoÙnierzy siÙ samoobrony caÙego kraju, a ma na celu wykorzystanie ïrodków majcych
w zamiarze usprawnienie reagowania sÙuČb w razie wystpienia katastrofy (obejmuj one zabezpieczanie tras wyznaczonych dla obszarów kl¿sk ČywioÙowych w celu
uÙatwienia dotarcia sÙuČb ratowniczych, medycznych i straČackich wraz z wyznaczeniem punktów dystrybucji artykuÙów pierwszej potrzeby na obszarach dotkni¿tych
katastrof juČ w pierwszych trzech dniach od jej wystpienia).

Kraj katastrof naturalnych
W publikacji – WspóÙczesna Japonia w pytaniach i odpowiedziach: Gendai Nippon Q &
A, która jak sam tytuÙ wskazuje, skonstruowana jest na zasadzie pytaÚ i odpowiedzi
– pytania zadaje Polka, zaï jej rozmówc jest rodowity JapoÚczyk. Autorka rzeczonej
pozycji zapytaÙa o to „Jakie trz¿sienia ziemi zdarzyÙy si¿ w przeszÙoïci?” (Watanabe, KuĊmicz, Watanuki, 2015, s. 19 i in.). Jej rozmówca wskazaÙ, Če byÙo to trz¿sienie
ziemi w Tçhoku o magnitudzie dziewi¿ciu stopni, któremu towarzyszyÙo ogromne
tsunami, a w którym zgin¿Ùo okoÙo dwadzieïcia tysi¿cy osób. Ponadto wspomniaÙ on
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równieČ o uszkodzeniu elektrowni atomowej Fukushima Daiichi, które byÙo zwizane z tym nieszcz¿ïliwym wydarzeniem. JapoÚczyk powróciÙ takČe do wspomnieÚ
o kilku innych wielkich trz¿sieniach ziemi. Pierwsze z nich miaÙo miejsce w 1923 roku,
kiedy to zgin¿Ùo sto tysi¿cy osób, zaï podczas trz¿sienia ziemi Hansin-Awji w 1995
roku zgin¿Ùo prawie siedem tysi¿cy osób (Watanabe, KuĊmicz, Watanuki, 2015).
NaleČy mie° na uwadze, Če trz¿sienia ziemi w Japonii zdarzaj si¿ nawet kilka razy
dziennie. O retrospekcjach japoÚskich obywateli z wydarzenia z 2011 roku rozmawiaÙa w Japonii Katarzyna Boni, która wszystkie pozyskane informacje spisaÙa i wydaÙa
w postaci reportaČu Ganbare! Warsztaty umierania (Boni, 2016), który zostanie szerzej
omówiony w dalszej cz¿ïci artykuÙu.
W dniu premiery ksiČki Katarzyny Boni autorka tego artykuÙu juČ od dawna interesowaÙa si¿ terenami, które s pozostaÙoïciami po katastrofach m.in. Czarnobyl,
którego obszar po dziï dzieÚ nie jest zamieszkany przez ludnoï°. Zdj¿cia z zamkni¿tej
i wyludnionej sfery wokóÙ Fukushimy wygldaj teraz Ùudzco podobnie, a nawet
przypominaj plan zdj¿ciowy jak z postapokaliptycznego Þlmu i przypominaj tereny opuszczonej strefy ukraiÚskiej elektrowni. Warto przyjrze° si¿ równieČ licznym
zdj¿ciom zamieszczonym na stronie internetowej fotografa Arkadiusza PodniesiÚskiego, który sfotografowaÙ czarnobylsk stref¿ wykluczenia, a takČe pojechaÙ do Japonii, aby za pomoc owoców swojej pracy pokaza° ludziom obrazy przedstawiajce
wizerunek azjatyckiej katastrofy elektrowni atomowej (Strona internetowa Arkadiusza PodniesiÚskiego). Zdaniem autorki niniejszego artykuÙu wspomniane prace pasowaÙyby perfekcyjnie jako ilustracje do niezwykle ciekawego i reßeksyjnego reportaČu
Katarzyny Boni zatytuÙowanego Ganbare! Warsztaty umierania.

GanbareӔ
Autorka Ganbare! Warsztaty umierania (2016), czyli Katarzyna Boni, urodziÙa si¿
w 1982 roku. Jest reporterk, która od ponad dziesi¿ciu lat publikuje swoje teksty
w najwi¿kszych magazynach podróČniczych w Polsce i w tym miejscu naleČy podkreïli°, Če sp¿dziÙa ponad cztery lata w Japonii, Chinach, Tajlandii, KambodČy, Indonezji
i na Filipinach, dlatego teČ specjalizuje si¿ w pisaniu o krajach azjatyckich, poniewaČ
wiedz¿ czerpaÙa u samego ĊródÙa. Katarzyna Boni jest absolwentk kulturoznawstwa
na Uniwersytecie Warszawskim, psychologii spoÙecznej na SWPS oraz Polskiej SzkoÙy ReportaČu przy Instytucie ReportaČu w Warszawie. Ganbare! to druga ksiČka autorki, tutaj warto zaznaczy°, Če dwa lata temu w maju ukazaÙa si¿ ksiČka Kontener
(Tochman, Boni, 2014) o syryjskich uchodĊcach w Jordanii, któr napisaÙa wspólnie
z polskim reporterem i autorem ksiČek non-Þction Wojciechem Tochmanem– warto
w tym miejscu zaznaczy°, Če Boni to jego byÙa uczennica (Strona internetowa Katarzyny Boni).
ReportaČ Ganbare! Katarzyny Boni wydany zostaÙ 9 czerwca 2016 roku przez Wydawnictwo AGORA i zawiera 304 strony w formacie 135x210 mm, oprawione w tward okÙadk¿, która przedstawia ciemn taß¿ wody na biaÙo-czarnej fotograÞi, co wydaje si¿ by° bardzo wymownym obrazem nawizujcym do uczu° towarzyszcych
emocjom wyraČonym juČ w samym tytule tej pozycji. ReportaČ napisany jest prostym
j¿zykiem, przez co jeszcze bardziej porusza° mog czytelników przedstawione w nim
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relacje ludzi opisujcych swoje traumatyczne historie. Przekazy te nios za sob przeraČajce obrazy o postaciach uciekajcych przed fal tsunami, o m¿Ču, który nauczyÙ
si¿ nurkowa°, by znaleĊ° ciaÙo bliskiej mu osoby. Historie opisujce chronologicznie,
co wydarzyÙo si¿ w zwykÙym dla wi¿kszoïci dniu w trakcie pracy, w szkole lub podczas pobytu na terenie swojego domu. Katarzyna Boni potraÞ barwnie przekaza° te
historie za pomoc wyrazów wydrukowanych na kartce papieru, za pomoc zlepek
liter oddajcych czasem tak silne emocje, Če z trudem towarzyszymy prawdziwym
bohaterom jej opowiadaÚ w ich dalszej narracji.
„11 marca, w pitek, czu° juČ byÙo w powietrzu wiosn¿. (…) Ziemia zatrz¿sÙa si¿
o 14:46. Inaczej niČ zwykle” (Boni, 2016, s. 27) – relacjonuje jedn z opowieïci autorka reportaČu. W innej z nich ktoï dopowiedziaÙ, Če zobaczyÙ fal¿, któr opisaÙ nast¿pujcymi sÙowami: „gciana wody z tego, co przed chwil byÙo miastem. Z trupami
ryb, psów i ludzi” (Boni, 2016,s. 17). Kolejne strony publikacji przenosz czytelnika
w ïwiat opowiadaÚ o emocjach skrajnie smutnych, o prognozach maÙo optymistycznych oraz o nieludzko trudnych próbach przywrócenia swojej ludzkiej egzystencji do
stanu „normalnoïci” – gdzie celowo ubieram to sÙowo w cudzysÙów, poniewaČ kaČdy
z nas wie, Če Čycie tych ludzi zwyczajne byÙo do godziny 14:46 dnia 11 marca 2011
roku.
Na kartach reportaČu Katarzyna Boni opisuje takČe rytuaÙy poČegnania dusz
zmarÙych i wspomina o konsekwencjach niespalenia ich ciaÙ oraz o niemoČnoïci ich
powrotu podczas ïwi¿ta Obon. Odnotowuje, Če z róČnych powodów dusze zmarÙych
wracaj, a „(…) w Tçhoku zacz¿Ùy pojawia° si¿ w mniej wi¿cej pi¿° miesi¿cy po tsunami. Kobiety zatrzymywaÙy taksówki, podawaÙy adres, a kiedy samochód ruszaÙ,
rozpÙywaÙy si¿ w powietrzu” (Boni, 2016,s. 129). Autorka zaznacza, Če w Japonii obok
Čywych osób Čyj takČe zmarli – dobre dusze tych ostatnich „(…) ïwiec jak ïwietliki.
Te zÙe – brz¿cz jak muchy” (Boni, 2016,s. 128).W jednym z opowiadaÚ relacjonujcy
zadane pytanie: „Czy jesteïcie pewni (…) Če opanowanie sytuacji w Fukushimie Daiichi to zwyci¿stwo technologii, a nie sygnaÙ ostrzegawczy?” – odpowiada, Če z jego
perspektywy wyglda to nast¿pujco: „Kami zniszczyÙy reaktor numer 1. Kami zniszczyÙy reaktor numer 2. Kami zniszczyÙy reaktor numer 3. Kami ocaliÙy reaktor numer
4. To w nim byÙo najwi¿cej paliwa. Gdyby wybuchÙ, moČe zniszczyÙby caÙ Japoni¿.
Kami pytaj: I co teraz zrobicie?” (Boni, 2016,s. 191).
Mnogoï° retorycznych pytaÚ i metafor krzyČuje si¿ w reportaČu Katarzyny Boni
na prawie kaČdej stronie. W ten sposób reporterka przedstawia Čycie w cieniu katastrofy oraz nieuchronnej ïmierci, przez co uïwiadamia, Če tytuÙowy okrzyk „Ganbare!”, który moČna tÙumaczy° jako „daj z siebie wszystko, walcz!”, zach¿ca do walki,
zaï znajdujce si¿ w podtytule warsztaty umierania przydaÙyby si¿ kaČdemu z nas.

Podsumowanie
Justyna Sobolewska w lipcu 2016 roku na Ùamach portalu internetowego Polityka.
pl napisaÙa, Če reportaČ autorstwa Katarzyny Boni jest poÙczeniem relacji o Čyciu w Japonii po trzykrotnej katastroÞe naturalnej z 2011 roku, opowiadaÚ o indywidualnych
tragediach, ale jednoczeïnie jest teČ prób opisania japoÚskiej kultury ïciïle zwizanej
ze ïmierci (Sobolewska, 2016).Zbiór krótkich opowieïci japoÚskich bohaterów prze-
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platanych licznymi egzystencjonalnymi pytaniami ukazuje czÙowiecz stron¿ tragedii
jaka miaÙa miejsce w póÙnocno-wschodniej cz¿ïci japoÚskiej wyspy Honsiu, z kolei
„ludzie przeČywaj po to, by opowiada°” (Boni 2016, s. 40).Celem autorki niniejszego artykuÙu byÙo wskazanie, Če obraz ukazany w Ganbare oraz rzeczywiste skutki tej
potrójnej katastrofy widoczne w rozmiarze zniszczeÚ – na przykÙad w postaci awarii
elektrowni atomowej oraz liczby zabitych, jest obrazem niewyobraČalnego nieszcz¿ïcia. Konsekwencje tych wydarzeÚ pokazuj, Če nawet najbardziej zaawansowany
technologicznie kraj ïwiata, który u swych podstaw religħnych i kulturowych obcuje
ze ïmierci, nie jest w stanie sam podnieï° si¿ z ogromnej spoÙecznej i ekonomicznej
tragedii jaka dotkn¿Ùa go 11 marca 2011 roku – wÙaïnie takie przesÙanie zawieraj analizowane informacje w prasie oraz wiadomoïciach telewizyjnych nawet w 2017 roku.
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