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HIBAKUSHA

¯a³ujesz tego, czego ¿a³owaæ nie nale¿y,
choæ s³owa prawisz uczone.
Mêdrcy nie bolej¹ ani nad ¿ywym, ani nad umar³ym.

Bhagawadgita

OSOBY:
SZIWA
KOORDYNATOR NAG£EGO ROZERWANIA
HIBAKUSHA
Prolog: si³a karmy
SZIWA
Jam jest Sziwa, bóg zniszczenia.
Niszczê, co stworzy³ mój pierwszy brat, Brahma, a co z wielkim oddaniem podtrzymuje przy ¿yciu mój drugi brat, Wisznu. Moj¹ prac¹  niweczenie pracy innych.
Wszechwiat powsta³ z rozszarpanego na kawa³ki cia³a pierwszego cz³owieka. To ja
go rozszarpa³em. Chcia³em go zniszczyæ, a da³em pocz¹tek wiatu. Sta³em siê twórc¹,
choæ jestem zniszczeniem.
Tak, jestem pe³en sprzecznoci.
W wiêtej ksiêdze zapisano:
Cia³o ¿ywej istoty rodzi siê i umiera, lecz jej dusza jest wieczna.
Zu¿ywanie siê cia³a nie jest prawdziw¹ mierci¹,
to rozproszenie umys³u jest mierci¹.
Cz³owiek wiadomy staje bez lêku w obliczu mierci, uzbrojony w wiedzê.
Jam jest Sziwa, bóg zniszczenia.
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KOORDYNATOR NAG£EGO ROZERWANIA
Nazywam siê Robert Oppenheimer. Jestem By³em fizykiem.
Trudno mieæ dystans do w³asnego ¿ycia. Nawet po mierci. W wiêtej ksiêdze napisano:
Niepostrzegany jest pocz¹tek istnienia,
postrzegasz go porodku
i znowu nie widzisz jego koñca.
Urodzi³em siê w czwartym roku dwudziestego stulecia, w Nowym Jorku.
Wiosn¹.
W rodzinie niemieckich emigrantów, którzy czynili wszystko, by staæ siê prawdziwymi Amerykanami.
Kiedy umiera³em, mia³em szeædziesi¹t trzy lata.
Mówi¹, ¿e to rak gard³a. Sam nie wiem. To by³ taki moment, ¿e chcia³em umrzeæ.
Wyhodowa³em sobie moj¹ mieræ i przysz³a, kiedy jej potrzebowa³em.
Zd¹¿yli oczyciæ mnie z oskar¿eñ. Najpierw by³em narodowym bohaterem, potem 
przeciwnie  wrogiem narodu. Na moje pods³uchy wydano wiêcej ni¿ na pensje w Los
Alamos.
Sinusoida kaprysów fortuny.
Najpierw mnie zaszczuli. Potem przyznawali nagrody i medale. Za s³u¿bê dla dobra kraju.
Tak, starali siê.
Sta³em siê najbardziej znan¹ ofiar¹ maccartyzmu. Tego politycznego polowania na
czarownice. Jednak nie przyznano mi utraconego wiadectwa bezpieczeñstwa.
Czy dlatego czu³em siê udrêczony?
Dwa lata po mnie zmar³a Kitty, moja ¿ona. Potem Tony, moja córka. Powiesi³a siê na
pla¿y nad zatok¹ Hawksnest Bay.
W zbudowanym przeze mnie domu.
Mój syn, Peter, pró¿no usi³owa³ stworzyæ domowe ognisko. Po dwóch rozwodach
unika³ ludzi. Nie przyznawa³ siê do pokrewieñstwa ze mn¹. Nawet gdy protestowa³
przeciwko sk³adowaniu odpadów radioaktywnych.
I tylko moje trzecie dziecko ma siê wspaniale. Jego potomków trudno zliczyæ. Jak
trudno policzyæ gwiazdy na niebie.
Bomba atomowa.
Mówi¹, ¿e jestem jej ojcem.
Przes³uchanie Roberta Oppenheimera
Pytanie: Panie Oppenheimer, czy pomóg³ pan wyznaczyæ cel?
Odpowied: Chcia³em mieæ pewnoæ, ¿e bomba skutecznie wybuchnie.
Pytanie: Panie Oppenheimer, czy pomóg³ pan wyznaczyæ cel?
Odpowied: Powiedzia³em, ¿e musz¹ widzieæ cel. Nie mog¹ bombardowaæ przez chmury. Musz¹ j¹ zrzuciæ wizualnie. Nie wolno im zrzucaæ w deszczu lub we mgle. Nie
wolno jej zdetonowaæ zbyt wysoko, bo cel nie dozna takich zniszczeñ.
Pytanie: Panie Oppenheimer, czy pomóg³ pan wyznaczyæ cel?
Odpowied: Nie pytano nas czy, tylko jak powinna byæ u¿yta. Wed³ug naszych
obliczeñ powierzchnia celu powinna mieæ rednicê dwóch mil co najmniej. Powinna
byæ gêsto zabudowana. Najlepiej domami drewnianymi. Ze wzglêdu na uderzenie fali
ognia. Cel mia³ posiadaæ wysok¹ wartoæ wojskow¹ i strategiczn¹. Nie móg³ byæ dotkniêty wczeniejszymi bombardowaniami. Chcielimy zmierzyæ dzia³anie tej konkretnej bomby.
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Pytanie: Panie Oppenheimer, czy pomóg³ pan wyznaczyæ cel?
Odpowied: To nie by³a nasza decyzja, by j¹ zrzuciæ.
Wy k ³ a d
KOORDYNATOR NAG£EGO ROZERWANIA
Doskona³oæ i sens. Znacie takie has³o? By³ czas, gdy mówi³em: Wierzê w drugie prawo termodynamiki, w zasadê Hamiltona, w Bertranda Russella i Siegfrieda Freuda.
M³odzieñcza egzaltacja
Niemal ca³¹ m³odoæ s³ysza³em od matki: doskona³oæ i sens. Doskona³oæ i sens.
Sk¹din¹d ciekawie by³oby wyprowadziæ wzór na czêstotliwoæ (f) wypowiadania b¹d
s³yszenia pouczeñ naszych rodziców. Nie s¹dzicie? Bierzemy czas (t), w którego okresie
nabijaj¹ nam g³owê swymi m¹drociami, oraz koniecznoæ wys³uchiwania (kw) owych
glêdzeñ. Przyjmijmy, ¿e czas to trzysta szeædziesi¹t piêæ dni, przy za³o¿eniu, ¿e te
nauki s³yszymy ka¿dego dnia. Koniecznoæ wys³uchiwania wynika nie tylko z kindersztuby, ale z naszej nieuwiadomionej wewnêtrznej potrzeby (wp).
I oto jaki pojawia siê nam wzór na szukan¹ czêstotliwoæ:
f = (t · kw) : wp
Moja matka, Elli, wypowiada³a s³owa doskona³oæ i sens kilka razy dziennie. Bo
tylko to, co wiod³o do doskona³oci, mia³o sens, a doskona³e by³o tylko to, co w swej
istocie by³o sensowne.
W³anie, à propos sensu. Jeli na sali s¹ studenci, którzy czekaj¹ na zaliczenie, to zapraszam
do mojego gabinetu po wyk³adzie. Warto zabraæ ze sob¹ co do siedzenia. Krzese³ mam
osiem i s¹ ju¿ pewnie zajête. Chcia³bym te¿ przy okazji wyjaniæ tajemnicê litery J przy
swoim nazwisku. Tym samym uci¹æ pog³oski, które s³ychaæ w ca³ym kampusie. Uparcie
wpisujecie w indeksach moje drugie imiê, które nie istnieje. Nazywam siê Robert J.
Oppenheimer. Litera J z kropk¹ oznacza ni mniej, ni wiêcej jak literê J z kropk¹. W akcie
urodzenia wpisano mi co prawda imiona Julius Robert, ale by³a to pomy³ka urzêdnika.
Chcia³ zrobiæ przyjemnoæ mojemu ojcu, Juliusowi. Urzêdnik nie wiedzia³, ¿e nazywanie
dziecka imieniem ¿yj¹cego krewnego jest sprzeczne z tradycj¹ ¯ydów europejskich.
Okej, skupcie siê! Skoncentrujcie! Jestecie szczêciarzami. Studiujecie fizykê. Na
wasze przysz³e pomys³y i odkrycia raczej ju¿ nikt nie zareaguje inaczej jak na wyssane z palca brednie.
Nie zawsze tak by³o
W czasie wojen napoleoñskich pewien m³ody amerykañski wynalazca  Robert Fulton  zwróci³ siê do cesarza z ofert¹ zbudowania dla niego nowego rodzaju floty,
która bêdzie mog³a p³ywaæ bez masztów i ¿agli, niezale¿nie od pogody i wiatru. Cesarz uzna³ pomys³ skonstruowania parowców za nieszkodliwe fantazje marzyciela.
Gdyby Napoleon wykaza³ siê dalekowzrocznoci¹
Czasy siê zmieniaj¹. Na szczêcie. Po japoñskim ataku na Pearl Harbor Ameryka znalaz³a
siê w stanie wojny. Do amerykañskiego rz¹du dociera³y informacje o staraniach Rzeszy
niemieckiej nad pozyskaniem nowego rodzaju broni. Wówczas prezydent Roosevelt, nie
chc¹c powtórzyæ b³êdu Napoleona, postanowi³ uwierzyæ naukowcom. Rozpocz¹³ siê wycig z czasem. Wierzono, ¿e jedynie nowa broñ, oparta na nuklearnej reakcji ³añcuchowej
uranu, zdo³a pokonaæ Hitlera. Chyba ¿e to on pierwszy wyprodukuje gad¿et, jak
nauczylimy siê nazywaæ bombê podczas spotkañ Projektu Manhattan. Wiecie, wojskowi
mieli hopla na punkcie bezpieczeñstwa projektu. Pocz¹tkowo w ogóle zakazali nam rozmawiaæ miêdzy sob¹. Wyobra¿acie to sobie? Naukowiec, który nie mo¿e podzieliæ siê
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swoj¹ myl¹, jest jak kobieta, której nie pozwalaj¹ urodziæ, choæ odesz³y wody i widaæ
g³ówkê dziecka. Staje siê nieobliczalny. Albo umiera. A z nim idea.
¯yciorysy ludzi, którzy maj¹ wietne idee, s¹ bol¹czk¹ agentów z Federalnego Biura
ledczego. Ci, którzy potakuj¹, s¹ wygodni, ale niewydajni. Nie potakujcie, dyskutujcie ze mn¹, spierajcie siê, pytajcie. Ferment. Niepokój. Dyskurs. Niewygoda. Musi
was uwieraæ! To was pchnie do dzia³ania! Kto na ochotnika rozwi¹¿e zadanie
Przes³uchanie Roberta Oppenheimera
Pytanie: Robercie, masz dzieci?
Odpowied: Mam syna i córkê. Petera i Toni.
Pytanie: Czy to prawda, Robercie, ¿e czteromiesiêczn¹ córeczkê zostawilicie pod
opiek¹ s¹siadki na trzy i pó³ miesi¹ca?
Odpowied: To prawda. Kitty, moja ¿ona, mia³a po porodzie jeden ze swoich ataków
nerwowych. Musia³a odpocz¹æ.
Pytanie: Czy chcia³e j¹ wtedy oddaæ do adopcji, Robercie?
Odpowied: Tak Powiedzia³em wtedy, ¿e nie nale¿ê do ludzi, którzy siê przywi¹zuj¹. Ale nie zrobi³em tego. Z czasem j¹ pokochalimy.
Wy k ³ a d
KOORDYNATOR NAG£EGO ROZERWANIA
Widzicie ten zachód s³oñca? Ca³kiem jak w Los Alamos. Znalaz³em to miejsce dla
Projektu Manhattan, bo zna³em Nowy Meksyk jak w³asn¹ kieszeñ. Lubi³em wêdrówki po górach i surowy klimat. Kiedy prace tajnego projektu ruszy³y pe³n¹ par¹, nie
mia³em czasu podziwiaæ przyrody. Werbowa³em pracowników, szuka³em naukowców. Potem musia³em ich ulokowaæ. Podzieliæ prace. Godziæ, kiedy siê k³ócili, i rozwi¹zywaæ setki problemów. To tak, jakby namówiæ do wspólnego tañca sto piêædziesi¹t primabalerin. Czasem prawdziwy cyrk! Niez³y kocio³.
Chwilami mia³em dosyæ.
Chcia³em odejæ.
Nie spinajcie siê, by zrozumieæ. Zrozumienie przychodzi samo. Jak b³ysk. W Los
Alamos czêsto szybciej od innych zna³em gotowe rozwi¹zanie, ale nie podawa³em
go. To by³oby niew³aciwe. By³em akuszerem ich wiedzy. Po prostu zadawa³em pytania. Wtedy bardzo szybko pada³y rozwi¹zania.
To by³y wspania³e chwile.
Muszê przyznaæ, ¿e doskona³oæ i sens, to mêcz¹ce matczyne has³o, mia³o te¿ i dobre strony. Bo kiedy postanowi³em zg³êbiæ jaki temat, oddawa³em mu siê ca³kowicie.
¯eby czytaæ w oryginale Dantego, nauczy³em siê w³oskiego. ¯eby wyk³adaæ w Lejdzie  w szeæ tygodni przyswoi³em holenderski. By zanurzyæ siê w najd³u¿szym
poemacie wiata Mahabharacie  studiowa³em sanskryt.
Do dzi jej fragment jest moj¹ mantr¹:
Rozgromiæ zbrojnych wrogów [ ]
Opanowaæ naukê
I ró¿ne sztuki [ ]
Mo¿esz zrobiæ to wszystko, lecz si³a karmy
Nie pozwoli, by sta³o siê to, czego ma nie byæ,
I sprawi, ¿e bêdzie to, co ma byæ.
Hibakusha
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Czy to ju¿ wtedy przysz³o mi do g³owy, ¿e
Jak tam by³o? W s³ynnym Los Alamos? Raczej nieciekawie. Miasteczko z baraków.
Cztery tysi¹ce cywilów. Dwa tysi¹ce ¿o³nierzy. Zajmowalimy trzysta domów, piêædziesi¹t dwa internaty, oko³o dwustu przyczep. Ca³oæ otacza³y kolczaste druty z budkami wartowników. Bylimy wiêniami odkryæ, które mia³y pokonaæ Hitlera.
Czy gdyby nie Hitler
Denerwuje mnie ta muzyka.
Potem oskar¿enia ¯e by³em sowieckim agentem. ¯e przekazywa³em tajemnice rz¹dowe do Rosji Oszczerstwa. Skonstruowalimy bombê i
Wypuci³em d¿ina z butelki, a potem chcia³em, by do niej wróci³. Tylko ¿e inni mieli
wiêcej ¿yczeñ ni¿ ja Miesi¹cami mnie przes³uchiwano No, koniec tych dygresji.
Czas podaæ wyniki ostatniego kolokwium
Przes³uchanie Roberta Oppenheimera
Pytanie: Panie Oppenheimer, czy lubi pan kolor czerwony?
Odpowied: Tak, lubiê. Zw³aszcza na p³ótnach impresjonistów. Moja mama kolekcjonowa³a ich obrazy.
Pytanie: Czy nale¿a³ pan do partii komunistycznej?
Odpowied: Nigdy nie nale¿a³em do partii komunistycznej.
Pytanie: Czy uwa¿a³ siê pan za komunistê?
Odpowied: Nie.
Pytanie: Czy idee komunistyczne by³y panu bliskie?
Odpowied: Tak. Dosyæ d³ugo z nimi sympatyzowa³em. W okresie Wielkiego Kryzysu moi studenci niejednokrotnie g³odowali. Nie by³o dla nich pracy. Widzia³em niedolê robotników sezonowych, którzy przybyli do Kalifornii z pustyñ Oklahomy i Arkansas. Zobaczy³em, jak bardzo wydarzenia polityczne i ekonomiczne wp³ywaj¹ na
ludzk¹ egzystencjê. Zapragn¹³em spo³eczeñstwa równych szans. Partia komunistyczna
walczy³a z segregacj¹ rasow¹, d¹¿y³a do poprawy warunków pracy, walczy³a z faszyzmem w Hiszpanii. Dlaczego mia³em siê nie przy³¹czaæ do tych akcji?
Pytanie: Czy nadal jest pan sympatykiem komunizmu?
Odpowied: Nie. Prze³om nast¹pi³ po dwudziestym trzecim sierpnia trzydziestego
dziewi¹tego roku, kiedy Zwi¹zek Radziecki podpisa³ pakt o nieagresji z nazistowskimi Niemcami. Do tego wieci o fali terroru politycznego. O czystkach i procesach,
którymi Stalin oddziela³ ziarna od plew. Uzna³em system sowiecki za przegrany.
Pytanie: A jednak podczas prac w Los Alamos zatrudnia³ pan komunistów. Dlaczego?
Odpowied: Zatrudnia³em przede wszystkim fizyków. Nawet jeli byli komunistami.
Chcielimy broniæ zachodnich wartoci przed nazistami. Gdy Niemcy napadli na Sowietów, Rosja sta³a siê naszym sojusznikiem. Wtedy gralimy do tej samej bramki.
P r z y p a d e k T s u t o m u Ya m a g u c h i
HIBAKUSHA
Nazywam siê Tsutomu Yamaguchi. Jestem hibakusha. Ten, który prze¿y³. Ka¿dego
dnia zasiadam na czystej tatami z b³yszcz¹cym ostrzem wakizashi i wykonujê seppuku. Ka¿dego dnia mam nadziejê umrzeæ od ciosów miecza. Niestety ci¹gle ¿yjê.
Urodzi³em siê w Kraju Kwitn¹cej Wini w tysi¹c dziewiêæset szesnastym roku.
Wiosn¹.
Dana £ukasiñska
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W zamo¿nym i starym rodzie.
Mój dziadek by³ armatorem.
Ojciec prowadzi³ przedsiêbiorstwo energetyczne.
Chcia³em zostaæ in¿ynierem-konstruktorem.
Kiedy wybuch³a wojna, mê¿czyzn powo³ano do wojska.
Mnie przydzielono do fabryki broni Mitsubishi.
W Nagasaki.
Nie jako ¿o³nierza.
Jako konstruktora.
Produkowa³em torpedy.
W Nagasaki mieci³y siê wtedy dwie fabryki broni.
Pracowali w niej zwykli robotnicy i cztery tysi¹ce uczniów.
Ca³y naród dzia³a³ w s³u¿bie zwyciêstwa.
Uczniowie tworzyli grupy patriotyczne.
To by³y g³ównie dziewczêta.
Zastêpowa³y mê¿czyzn walcz¹cych na froncie.
Gin¹cych za ojczyznê.
Którzy w chwili mierci odwracali twarze w stronê pa³acu cesarza.
¯a³owa³em, ¿e nie mog³em walczyæ.
I zgin¹æ.
Przyniós³bym zaszczyt i honor ca³ej rodzinie.
Wierzy³em, ¿e ta wojna jest wiêta.
Wierzy³em, ¿e Amerykanie to wcielone diab³y.
Zabi³bym ka¿dego, który wpad³by mi w rêce.
Tak myla³em. Wtedy
W kraju panowa³ g³ód.
Wojna trwa³a ju¿ kilka lat.
Na wielu frontach.
Jedzenie sz³o na potrzeby armii.
Mój tygodniowy przydzia³ starcza³ zazwyczaj na dwa dni.
To by³o trochê m¹ki, ¿o³êdzie, kilka sucharów, parê ziaren ry¿u.
I soja. Odt³uszczona.
W miecie nie czuæ by³o wojny.
Czasem og³aszano alarm i wtedy ludzie chowali siê do schronu.
Jednak nie prze¿ylimy napalmowych nalotów dywanowych jak w Tokio.
By³o spokojnie.
Czasem mia³em wra¿enie, ¿e wojny nie ma.
Id¹c do pracy, mija³em szeregi dziewcz¹t.
Te¿ sz³y do fabryki.
By³y ubrane w za du¿e robocze spodnie w wojskowym kolorze.
Zawsze gdy je mija³em, chichota³y.
Pewnie mia³y siê ze mnie.
Co to za mê¿czyzna, który nie walczy?
Tchórz.
Czu³em siê z tym niewygodnie.
Marzy³em o mierci kamikaze.
Jedyne, co mog³em pokazaæ, to spokój ducha i odwagê.
Gdy wy³y syreny alarmów przeciwlotniczych, wolnym krokiem wychodzi³em z biura.
Hibakusha
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Nie schodzi³em do schronu.
Zostawa³em na zewn¹trz.
¯eby mnie widzieli.
Chcia³em zgin¹æ.
Patrz¹c w stronê pa³acu cesarza.
Jak liæ lotosu
SZIWA
Jam jest Sziwa, bóg zniszczenia.
Moja m¹droæ jest niepojêta. Wiem, co czyniæ nale¿y, by znaleæ spokój umys³u.
Korzenie mentalnego bólu tkwi¹ w mi³oci. To mi³oæ przywi¹zuje cz³owieka do siebie. To mi³oæ go niszczy.
Z mi³oci wyp³ywa smutek, lêk, namiêtnoæ. Nawet niewielki grzech namiêtnoci
potrafi zniszczyæ prawego cz³owieka, tak jak iskierka ognia potrafi spaliæ ca³y las.
Ale nie mo¿na oczyciæ siê z grzechów, odcinaj¹c siê od nich. Trzeba siê im przyjrzeæ. Æwiczyæ siê w beznamiêtnoci. Nie przywi¹zywaæ do przedmiotów. Nie przywi¹zywaæ do ludzi. Odejæ od swych zwolenników, przyjació³. Porzuciæ nagromadzone dobra.
Mi³oæ nie przylgnie do ludzi, którzy opanowali umys³, jak woda nie przylega do lici
lotosu.
Prawdziwie m¹drzy s¹ ci, którzy zawsze pozostaj¹ nasyceni. Wiedz¹, któr¹ daje Sziwa.
Duch ani zabójc¹, ani zabity byæ mo¿e.
Duch nigdy nie rodzi siê i nie umiera.
Pocz¹tku nie ma ani koñca.
Nienarodzony  jest wieczny, niezmienny od wieków.
Nie ginie, gdy cia³o umiera.
Przes³uchanie Roberta Oppenheimera
Pytanie: Jak siê nazywasz?
Odpowied: Prometeusz. Galileusz. Oppenheimer.
Pytanie: Dlaczego ukrad³e bogom ogieñ i da³e miertelnym?
Odpowied: Bo ¿yli w ciemnoci.
Pytanie: Wiêc dlaczego podpalili Olimp?
Odpowied: Nie wiem.
Pytanie: Czy ogieñ jest dobry, czy z³y?
Odpowied: Ogieñ jest dobry. Tak jak woda jest dobra. I powietrze. To dobre dary.
Pytanie: Dlaczego z ka¿dego dobrego daru miertelni robi¹ broñ?
Odpowied: Nie wiem.
P r z y p a d e k T s u t o m u Ya m a g u c h i
HIBAKUSHA
Nazywam siê Tsutomu Yamaguchi. Jestem hibakusha. Ten, który prze¿y³. Ka¿dego
dnia zasiadam na czystej tatami z b³yszcz¹cym ostrzem wakizashi i wykonujê seppuku. Ka¿dego dnia mam nadziejê umrzeæ od ciosów miecza. Niestety ci¹gle ¿yjê.
To by³o na pocz¹tku sierpnia czterdziestego pi¹tego.
Zosta³em wys³any w delegacjê do stoczni.
Dana £ukasiñska
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Do Hiroszimy.
Przed podró¿¹ chcia³em siê pomodliæ.
Poszed³em do grobowca Nezumi Kozo.
Mówi¹, ¿e kamieñ z jego grobu przynosi szczêcie.
By³o mi potrzebne.
Nezumi Kozo znaczy Szczur Spryciarz.
Bo jak szczur cicho i niezauwa¿enie wchodzi³ przez dachy do posiad³oci bogaczy.
Co im ukrad³, dawa³ biednym.
Zosta³ stracony, a po mierci sta³ siê symbolem uciskanych i biednych.
Opiekunem tych, którzy szukaj¹ szczêcia i pieniêdzy.
Po modlitwie ka¿dy zabiera³ ze sob¹ kawa³ek kamiennego grobowca.
Jak ca³kiem rozgrabiono grobowiec z kamieni, stawiano mu nowy pomnik.
I tak w kó³ko.
Czasy by³y ciê¿kie.
Ka¿dy chcia³ mieæ trochê szczêcia.
Albo trochê grosza.
A przynajmniej dostawa³ kawa³ek kamienia.
Na niektórych grobowcach Nezumi Kozo by³o napisane:
Ka¿demu, kto zabierze fragment tego pomnika, bêdzie sprzyja³o szczêcie w hazardzie.
Takie grobowce rozchodzi³y siê najszybciej.
Tu¿ przed wybuchem wojny przy jego grobowcu pe³no by³o ¿o³nierzy.
Niektórzy z nich najpierw szli na mszê do katolickiego kocio³a.
Tu, w Nagasaki, by³o najwiêksze skupisko wyznawców Chrystusa.
Tym razem przed grobowcem pe³no by³o kobiet.
Matek, ¿on, narzeczonych i sióstr ¿o³nierzy.
Modli³y siê i p³aka³y.
Za nami krwawa bitwa o Okinawê.
Bohatersk¹ mieræ otrzyma³o od bogów ponad sto tysiêcy japoñskich ¿o³nierzy.
W tym trzy tysi¹ce kamikaze.
Nazywalimy ich kwiatami chryzantemy.
Kamikaze  boski wiatr.
Mówiono tak na tajfuny, które niegdy zatapia³y floty nacieraj¹cych na Japoniê Mongo³ów.
Widziano w tym wolê bogów.
Teraz mówiono tak na ch³opców, którzy dobrowolnie ginêli, uderzaj¹c w cele wroga.
Kamikaze  najdzielniejsi z dzielnych.
Przy grobie zobaczy³em kobietê, która s³u¿y³a u mego ojca.
Mia³a czterech synów.
Prosi³a Nezumi Kozo o ich dobr¹ honorow¹ mieræ albo szczêliwy powrót.
Zostawi³a modlitwê:
p³aka³o ³ono
wyroli piêkni zdrowi
p³acz¹ me oczy
Odesz³a z od³upanym kamieniem.
Nie wiedzia³a, ¿e jej synowie walczyli o Okinawê.
Czterech synów w czterech samolotach torpedowych sz³o lotem kosz¹cym nad falami.
Pierwszy kamikaze uderzy³ w rufê Newcomba.
Eksplodowa³.
Hibakusha
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Drugiego str¹ci³a w morze artyleria niszczyciela.
Trzeci przebi³ jego ródokrêcie i zniszczy³ maszynowniê.
Czwarty doszczêtnie rozbi³ bateriê dziobow¹ okrêtu i wznieci³ po¿ar.
Czy wszyscy czterej w chwili mierci spojrzeli w stronê pa³acu cesarza?
Czy ich matka, kiedy ju¿ siê dowiedzia³a, rzuci³a siê do morza, by do nich do³¹czyæ?
Nie wiem.
Nigdy potem ju¿ jej nie spotka³em.
Tak jak wielu innych mieszkañców Nagasaki.
Od³upa³em kawa³ek kamienia.
Od Nezumi Kozo.
Na szczêcie.
Wyruszy³em nastêpnego dnia. O wicie.
Do Hiroszimy.
Przes³uchanie Roberta Oppenheimera
Pytanie: Robercie, czy kocha³e swoj¹ ¿onê, Kitty?
Odpowied: Czu³em siê za ni¹ odpowiedzialny.
Pytanie: Robercie, czy kocha³e Jean?
Odpowied: Tak.
Pytanie: Robercie, czy kocha³e Ruth, ¿onê swego przyjaciela?
Odpowied: Tak.
Pytanie: Robercie, czy zdradza³e swoj¹ ¿onê?
Odpowied: Tak.
Wy k ³ a d
KOORDYNATOR NAG£EGO ROZERWANIA
Musicie spo¿ywaæ regularne posi³ki. Nauka potrzebuje wsparcia ze strony biologii. Uczcie
siê, ale i dbajcie o siebie. Czytajcie. Nie tylko literaturê fachow¹. Czytajcie Dostojewskiego, Prousta, Shakespearea. Uczcie siê jêzyków. Studiujcie sztukê i filozofiê. Fizyka nie
lubi ograniczeñ. A zabieganych, zaczytanych, zad³u¿onych zapraszam na kolacjê. Bêdzie
ostro. Ostrzegam: kuchnia meksykañska! Nasi goreng! Znacie? To poznacie.
Jean lubi³a nasi goreng
Ale najbardziej lubi³a komunizm. Mówi³a, ¿e nie mog³aby ¿yæ, gdyby nie wiara, ¿e
w Rosji wszystko jest lepsze. Pisa³a reporta¿e dla Western Worker. By³a wra¿liwa
na niesprawiedliwoæ i nierównoæ spo³eczn¹. Chcia³a byæ freudowskim psychoanalitykiem. Partia komunistyczna nie umia³a pogodziæ nauk Freuda i Marksa, wiêc Jean
wstêpowa³a do partii i z niej wystêpowa³a. Jean
Tak naprawdê ca³e ¿ycie kocha³em
W³anie. Zanim zapomnê. Panna Rebeka Young, moja sekretarka, by³a dzi prawdziwie wciek³a. Nie róbcie mi tego, proszê. No wiêc panna Rebeka Young uprzejmie
prosi o zaniechanie prób kradzie¿y notatek z moich wyk³adów z podstaw mechaniki
kwantowej. Odbitki wyk³adów s¹ w sprzeda¿y, a dochód zasila wydzia³owy fundusz
przeznaczony na drobne wydatki. Tych, których nie staæ na zakup odbitek, proszê
Postaram siê pozyskaæ moje notatki nieodp³atnie Choæ znaj¹c pannê Rebekê, lepiej
bêdzie, jak za nie zap³acê
Tak naprawdê ca³e ¿ycie kocha³em tylko j¹.
Dlaczego? Dla samego piêkna jej abstrakcji. Dlatego, ¿e by³a. ¯e pozwala³a siê odkrywaæ, a ci¹gle fascynowa³a tajemnic¹. ¯e patrzy³a na naturê w sposób absurdalny
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z punktu widzenia zdrowego rozs¹dku. A jednak mia³a racjê. Tak naprawdê ca³e ¿ycie kocha³em mechanikê kwantow¹.
Drogi bracie z ostatniego rzêdu, twoja fryzura lni niczym koñski grzbiet podczas
s³oty. Naprawdê rzuca siê w oczy. Daj¿e spokój tej biednej dziewczynie. Opêdza
siê od ciebie niczym mu³ od trutni. Mo¿e naprawdê interesuje j¹ fizyka teoretyczna? Wiem, wiem, ka¿dy chcia³by byæ atrakcyjny dla kobiet, ale pragnienie to jest
w du¿ym stopniu, choæ nie do koñca, wyrazem pró¿noci. W ogóle próbowaæ byæ
szczêliwym z kobiet¹, to jakby chcieæ zbudowaæ maszynê, nie maj¹c ¿adnych innych wskazówek prócz tego, ¿e powinna dzia³aæ bezg³onie. Ale nie nale¿y od tego
uciekaæ. O, nie. Tylko powstrzymywaæ siê podczas wyk³adów. Okej? Zabierzcie
mu ten grzebieñ.
Za jaki czas wielu z was odkryje, ¿e bardziej ni¿ kobiety, przyjaciele i rodzina jest
wam potrzebna fizyka.
Przes³uchanie Roberta Oppenheimera
Pytanie: Panie Oppenheimer, czy jest pan ¯ydem?
Odpowied: Jestem Amerykaninem.
Pytanie: A pañskie nazwisko?
Odpowied: Mój by³y profesor, polecaj¹c mnie w Cambridge, napisa³ w licie intencyjnym: Jak widaæ z jego nazwiska, Oppenheimer jest ¯ydem, jednak nie ma ¿adnych cech charakteryzuj¹cych zazwyczaj przedstawicieli jego rasy. Jest wysokim,
dobrze zbudowanym, ujmuj¹co niemia³ym mê¿czyzn¹.
Pytanie: A czy pañski ojciec i matka nie byli przypadkiem ¯ydami?
Odpowied: Tak, przypadkiem byli ¯ydami. Niewierz¹cymi. Pos³ali mnie do szko³y Towarzystwa Kultury Moralnej za³o¿onej przez liberalnych ¯ydów. Jej has³em by³o:
czyny, nie wyznanie wiary. Uczy³em siê w niej odpowiedzialnoci za swoje ¿ycie
i przeznaczenie. Nie studiowalimy w niej Talmudu.
Pytanie: To dziwne. A Bibliê?
Odpowied: Sporód wielu ksi¹g, które wyznawcy ró¿nych religii uwa¿aj¹ za wiête,
ja wybra³em hindusk¹ Bhagawadgitê. Zafrapowa³ mnie w niej fatalizm: pracuj, dope³niaj obowi¹zków, zachowuj dyscyplinê i nie przejmuj siê zbytnio skutkami, bo nie
masz na nie wp³ywu.
Pytanie: Czy ¿ydowskie pochodzenie zdeterminowa³o pañski udzia³ w skonstruowaniu bomby atomowej?
Odpowied: Nie. Bycie ¯ydem nie daje gwarancji stworzenia bomby atomowej. Natomiast bycie fizykiem i studia nad energi¹ atomow¹, owszem.
Pytanie: Chodzi mi o to, czy chcia³ pan, by bomba zosta³a u¿yta przeciwko Hitlerowi,
czy przeciwko ka¿demu wrogowi Ameryki?
Odpowied: Wiedzia³em, co siê dzieje w Europie zajêtej przez Hitlera. S³ysza³em
o cierpieniach ¯ydów. Mia³em w Niemczech rodzinê. Robi³em wszystko, by ci¹gn¹æ j¹ do Stanów. S³yszelimy równie¿ o planach Hitlera dotycz¹cych nowego rodzaju broni. Chcielimy pierwsi j¹ skonstruowaæ i zakoñczyæ wojnê. Nikt z nas wtedy nie myla³, co bêdzie potem. To by³ wycig z nazizmem. I fascynuj¹ca przygoda
z fizyk¹.
Pytanie: Prace nad broni¹ masowego ra¿enia nazywa pan fascynuj¹c¹ przygod¹?
Odpowied: Fizyka nie jest winna, ¿e z genialnych pomys³ów zawsze powstaj¹ bomby.
Pytanie: Fizyka mo¿e nie. A fizycy?
Odpowied: Mogê mówiæ za siebie. By³em podekscytowany bardzo obiecuj¹cymi
pomys³ami naukowymi.
Hibakusha
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Wy k ³ a d
KOORDYNATOR NAG£EGO ROZERWANIA
Dyfrakcja i interferencja wiat³a. Atomowy wszechwiat materii. Elektronowa struktura pierwiastków. Zjawiska rozpraszania i zderzeñ w skali atomowej i subatomowej.
I tak dalej. To wiaty mechaniki kwantowej.
Przyjrzyjmy siê im nieco.
Jednym z najprostszych przyk³adów jest? No, s³ucham? Zjawisko cz¹stki w studni
potencja³u.
Wyobramy sobie, ¿e ka¿dy z nas jest cz¹stk¹ w studni potencja³u. Ka¿da cz¹stka odbija siê od cian studni z ró¿n¹ energi¹. S¹ takie punkty studni, gdzie prawdopodobieñstwo znalezienia cz¹stek jest wiêksze, i takie, w których cz¹stka nie mo¿e siê znaleæ
Zapiszcie wzory
To by³o podczas obozu letniego dla ¿ydowskich ch³opców. Mia³em wtedy czternacie
lat. Odk¹d pamiêtam, chodzi³em w³asnymi cie¿kami. Zbiera³em minera³y. Czyta³em
Georga Eliota. Zadawa³em pytania po ³acinie i sam na nie odpowiada³em w grece.
Robi³em eksperymenty z elektrolitami i przewodnictwem. Moich kolegów obchodzi³y wówczas g³ównie obsceniczne obrazki i g³upawe piosenki. Sta³em siê ich celem.
Postanowili nauczyæ mnie w³asnej hierarchii wartoci. Rozebrali mnie do naga, zbili
i zamknêli na ca³¹ noc w obozowej ch³odni. Przedtem jeszcze wysmarowano mi poladki i genitalia zielon¹ farb¹.
Niekiedy cz¹stka d³ugo nie mo¿e znaleæ siê w przestrzeni kwantów studni. Odbiera
ich potencja³y energetyczne, ale nie mo¿e pokonaæ w³asnego oporu. Co wtedy zazwyczaj robi cz¹stka? Masturbuje siê. Pisze wiersze. Albo jedno i drugie.
Mam nadziejê, ¿e nie robicie tego podczas moich wyk³adów
Czasem napiêcie w cz¹stce bywa tak wielkie, a cian, od których siê odbija, tak du¿o,
za ich natura tak trudna do zdefiniowania, ¿e nastêpuj¹ zjawiska dyssypacji energii 
jej chaotycznego rozpraszania.
Wtedy ³atwo o b³¹d.
Cz¹stka bierze jab³ko. Zatruwa je wziêtymi z laboratorium substancjami chemicznymi. K³adzie owoc na biurku wyk³adowcy. Bezsilna wobec w³asnej niemocy zwraca
siê przeciwko tym, których podziwia. Choæ marzy o tym, by samej zgin¹æ. Ale cz¹stka nie ma za du¿o odwagi. Wystarcza jej na tyle jeszcze, by usi³owaæ udusiæ przyjaciela. Z powodu nadchodz¹cego koñca przyjani.
Tak siê dzieje zawsze, gdy znajomi koledzy ¿eni¹ siê z nieznajomymi kobietami.
Tarcia i turbulencje.
Tracona energia przekszta³ca siê w ciep³o, przez co podnosi temperaturê uk³adu. I to
ciep³o nale¿y wykorzystaæ. Studiowaæ. Wierzyæ w idee. ¯eglowaæ. Czytaæ. Pokochaæ
góry Nowego Meksyku. Paliæ papierosy i fajkê. Raczyæ siê martini z lodem.
Kto z was lubi kolor czerwony? Rêka do góry. Dziêkujê. Po wyk³adzie osoby te proszê o stawienie siê w moim gabinecie. Zapraszam na ma³y aperitif.
Mówi¹, ¿e robiê doskona³e martini.
P r z y p a d e k T s u t o m u Ya m a g u c h i
HIBAKUSHA
Nazywam siê Tsutomu Yamaguchi. Jestem hibakusha. Ten, który prze¿y³. Ka¿dego
dnia zasiadam na czystej tatami z b³yszcz¹cym ostrzem wakizashi i wykonujê seppuku. Ka¿dego dnia mam nadziejê umrzeæ od ciosów miecza. Niestety ci¹gle ¿yjê.
Lubi³em podró¿owaæ.
Dana £ukasiñska
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W czasie wojny mog³em tylko w sprawach zawodowych.
Do Hiroszimy albo Kokury.
W podró¿y najbardziej lubi³em obserwowaæ.
Niemiertelne cesarstwo, jego mieszkañców.
Pracowitych, pos³usznych, zdyscyplinowanych i honorowych.
Którzy wierzyli w samsarê  ³añcuch wcieleñ.
Którzy traktowali mieræ jak ponowne narodziny.
Nie zaprz¹ta³a im g³owy.
Kiedy ca³e ¿ycie s³yszysz: Poddaj¹c siê, hañbisz armiê, rodziców i krewnych
i Ostatni¹ kulê zachowaj dla siebie  gardzisz mierci¹.
Nie mo¿e byæ inaczej.
Cesarz by³ najwa¿niejszym bogiem.
Jego s³owa by³y wiête.
My, Japoñczycy, chcielimy wygraæ tê wojnê.
Choæ nasze cesarstwo by³o jedynie plamk¹ na mapie.
Czulimy siê silni.
Zdolni opanowaæ ca³y wiat.
Jednak nie wszystko uk³ada³o siê po naszej myli.
W podró¿y zobaczy³em to wyraniej.
Wieczorem dotar³em do Hiroszimy.
By³ pi¹ty sierpnia.
Nastêpnego dnia rano mia³em byæ w stoczni.
Przes³uchanie Roberta Oppenheimera
Pytanie: Panie Oppenheimer, dlaczego sprzeciwia³ siê pan budowie bomby wodorowej?
Odpowied: Poniewa¿ po trzeciej wojnie wiatowej prowadzonej przy u¿yciu bomb
wodorowych nie bêdzie ju¿ zwyciêzców ani zwyciê¿onych. Bêd¹ dziewiêædziesiêcioomio- i stuprocentowe zniszczenia po obu stronach. Dlatego rzecz¹ m¹drzejsz¹
wydawa³o mi siê d¹¿yæ do miêdzynarodowej umowy o rezygnacji z tej strasznej broni.
Pytanie: Czy jest pan uwa¿any za ojca bomby atomowej?
Odpowied: Tak mnie ochrzci³y gazety.
Pytanie: Czy ¿a³uje pan ponad trzystu tysiêcy miertelnych ofiar wybuchu dwóch
bomb atomowych, których powstanie pan nadzorowa³?
Odpowied: ¯a³ujê.
Pytanie: Czy gdyby pan móg³ cofn¹æ czas, to odmówi³by udzia³u w Projekcie Manhattan?
Odpowied: Nie.
Pytanie: Mimo tysiêcy ofiar?
Odpowied: To siê nie musia³o wydarzyæ. Energia atomowa nie musi s³u¿yæ tylko
mierci.
Pytanie: Dlaczego sprzeciwia³ siê pan budowie bomby wodorowej?
Odpowied: Poniewa¿ podczas jej próbnej eksplozji na Pacyfiku wyparowa³a wyspa
Elugelap. Rozumie pan? Ca³a wyspa. A to by³ tylko prototyp.
Wy k ³ a d
KOORDYNATOR NAG£EGO ROZERWANIA
Czasem doskona³oæ i doskona³oæ id¹ce w parze daj¹ niedoskona³oæ. Moja matka
by³a doskona³¹ kobiet¹ i ¿on¹. Matk¹ by³a niedoskona³¹. Za d³ugo chroni³a mnie przed
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wiatem. Nie przygotowa³a na rzeczy gorzkie, potworne, nieuczciwe. Funkcja d
Nie znoszê tej muzyki
O czym to ja
Znowu chcecie wspomnieñ, a wyk³ad? No dobrze
Celem Projektu Manhattan by³o stworzenie gad¿etu, w którym energia bêdzie uwalniana przez reakcjê ³añcuchow¹ z udzia³em szybkich neutronów. Zgodnie z obliczeniami zespo³u gad¿et móg³ eksplodowaæ z si³¹ odpowiadaj¹c¹ wybuchowi dwudziestu tysiêcy ton trotylu. Pojawia³y siê obawy, ¿e gad¿et wywo³a eksplozjê azotu
w atmosferze lub wodoru w oceanach.
Nikt z nas nie chcia³ podpaliæ ca³ego wiata.
Mówilimy gad¿et, ¿eby zachowywaæ pozory tajnoci. Odciêci od wiata, na pustkowiu Nowego Meksyku, w Los Alamos, przy tajnym rz¹dowym Projekcie Manhattan, sami przed sob¹ udawalimy, ¿e budujemy gad¿et, a nie bombê.
Otwórzcie, proszê, okna
Funkcja d, czyli dziecko: nie spotyka siê z rówienikami, bo s¹ siedliskiem zarazków,
brudnego jêzyka, przemocy, z³ych manier
Tak, tak! To prawda! Budowa gad¿etu naszpikowana by³a sprzecznociami!
Przecie¿ budowano broñ masowego ra¿enia.
Przecie¿ budowano broñ masowego ra¿enia, która mia³a pokonaæ faszyzm i zakoñczyæ wojnê.
Przecie¿ budowano broñ masowego ra¿enia, która mog³a zniszczyæ ca³¹ cywilizacjê.
Chwilami czu³em siê jak wys³annik diab³a.
Funkcja d dojrzewa w komfortowym gniedzie matki. Maluje, gra na fortepianie, kolekcjonuje minera³y, pisze i czyta. Ego funkcji d ronie jak na dro¿d¿ach. Staje siê
s³abym fizycznie, chorowitym, przem¹drza³ym geniuszem, który w wieku dwunastu
lat wyg³asza wyk³ad przed cz³onkami Nowojorskiego Klubu Mineralogicznego. Otoczony kochaj¹cymi rodzicami, zbytkiem i wiedz¹.
Funkcja d nie ma dzieciñstwa.
Wierzy³em, ¿e gad¿et po³o¿y kres wszelkim wojnom. Uwa¿a³em, ¿e wojna nie powinna zakoñczyæ siê bez poinformowania wiata o nowej broni. Wed³ug mnie najgorszy scenariusz by³by taki, gdyby gad¿et pozosta³ tajemnic¹ wojskow¹. Podczas kolejnej wojny niechybnie by³by wykorzystany. Uczeni wiêc powinni pracowaæ jeszcze szybciej, przetestowaæ gad¿et, a w kwietniu czterdziestego pi¹tego roku zwo³aæ posiedzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych i rozpocz¹æ dyskusjê o tym, ¿e rodzaj ludzki
wynalaz³ now¹ broñ masowej zag³ady, i w zwi¹zku z tym ustaliæ zasady jej u¿ywania.
Wierzylimy we Franklina Roosevelta i ONZ. Wiedza jest podstaw¹ cywilizacji,
lecz ka¿de rozszerzenie jej granic nak³ada na jednostki i narody wiêksz¹ odpowiedzialnoæ.
W kwietniu prezydent Roosevelt zmar³.
Wojna w Europie by³a niemal wygrana. Trwa³y jeszcze walki na Oceanie Spokojnym. Rozpoczê³y siê napalmowe naloty na najwiêksze japoñskie miasta. Zabito tysi¹ce cywilów, ale w Ameryce nikt z opinii publicznej nie protestowa³ przeciwko takiemu okrucieñstwu. Mówi¹, ¿e wojna odcz³owiecza wroga.
A mo¿e ju¿ wtedy olepi³a nas pycha?
Trzydziestego kwietnia samobójstwo pope³ni³ Adolf Hitler. Osiem dni póniej Niemcy skapitulowa³y.
Spónilimy siê. Tak mylelimy zamkniêci tam, w Los Alamos.
Zapiszcie wzory
Dana £ukasiñska
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Przes³uchanie Roberta Oppenheimera

Pytanie: Czy to s¹ pañskie s³owa, panie Oppenheimer, Gad¿et mo¿e staæ siê Frankensteinem, który nas po¿re, albo gwarancj¹ wiatowego pokoju?
Odpowied: Nie. S³owa te us³ysza³em podczas spotkania Komitetu Tymczasowego,
który nie uwa¿a³ gad¿etu jedynie za now¹ broñ, ale za rewolucyjn¹ zmianê w relacjach cz³owieka ze wszechwiatem. Wierzy³em, ¿e wszyscy chcemy pokoju.
Pytanie: Czy chcia³ pan, by Stalin zosta³ poinformowany o istnieniu Projektu Manhattan?
Odpowied: Tak. Sugerowa³em to wojskowym.
Pytanie: Dlaczego?
Odpowied: Aby zapewniæ Rosjan, ¿e ten projekt nie stanowi zagro¿enia dla ZSRR.
Tylko to mog³o zapobiec powojennemu wycigowi zbrojeñ.
Pytanie: Czy byli naukowcy, którzy sprzeciwiali siê budowie gad¿etu?
Odpowied: Wielu, jak s¹dzê. Ale nie by³o ich w Los Alamos. Miêdzy innymi Isidor
Rabi, mój przyjaciel i fizyk. Nie chcia³, by ukoronowaniem trzech stuleci fizyki sta³a siê
broñ masowej zag³ady. Rzucasz bombê, a ona spada na ludzi z³ych i dobrych, mówi³.
Trinity
SZIWA
Jam jest Sziwa, bóg zniszczenia.
S¹ trzy osoby boskie: Sziwa, Wisznu i Brahma. W boskiej Trinity zajmujê miejsce
najwy¿sze. Wiem, ¿e jeli kto pokonuje z³o, czêsto sam z³em siê staje. Sam tego
dowiadczy³em.
By³o to wtedy, gdy do Brahmy przyszed³ demon. Obieca³ Brahmie, ¿e zbuduje na
jego czeæ piêkny zamek. By dokonaæ tego czynu, potrzebowa³ wiêcej mocy. Brahma
da³ mu wiêcej mocy, ciesz¹c siê z prezentu, który mia³ otrzymaæ. Potem ten sam demon poszed³ do Wisznu. Obieca³ mu, ¿e zbuduje na jego czeæ piêkny zamek. By
dokonaæ tego czynu, potrzebowa³ wiêcej mocy. Wisznu da³ mu wiêcej mocy, aby
i jego zamek móg³ powstaæ. Potem demon przyszed³ do mnie i ja, Sziwa, da³em mu
nieco mocy, by powsta³ zamek dla Sziwy. Demon wybudowa³ olbrzymie trzy zamki 
jeden dla Wisznu, drugi dla Brahmy, a trzeci dla Sziwy. Ale moc bogów wzmocni³a
go i sta³ siê bardzo potê¿ny. Demon zacz¹³ namiewaæ siê z Wisznu, z Brahmy i z Sziwy, ¿e teraz jest najsilniejszy. A móg³ go pokonaæ jedynie strza³ z ³uku, który przebi³by naraz trzy zamki. Wisznu i Brahma kolejno napinali ³uk i strzelali, ale nie mieli
dosyæ si³, by jednoczenie przebiæ trzy zamki. Przysz³a kolej na mnie. Ale nawet moja
moc nie wystarczy³a, by przebiæ trzy zamki. Wtedy zaproponowa³em Wisznu i Brahmie, ¿eby ka¿dy z nich u¿yczy³ mi w³asnej mocy, a wówczas, wzmocniony ich potêg¹, spróbujê pokonaæ demona. Przystali na tê propozycjê.
Wzmocniony ich moc¹ czu³em siê potê¿ny jak nigdy wczeniej. Napi¹³em ³uk i strzeli³em. Strza³a przebi³a równoczenie trzy zamki. Pokona³em demona. Wtedy Brahma
i Wisznu za¿¹dali zwrotu mocy, których mi u¿yczyli. Nie chcia³em ich oddawaæ. Czu³em, jak potrójna moc wype³nia moj¹ boskoæ. Oszuka³em ich. I w ten sposób sta³em
siê najsilniejszym z bogów.
Jeli jeste sprzymierzeñcem, który pomaga pozbyæ siê najedcy, to nim siê obejrzysz, stajesz siê najedc¹. Tam, gdzie wpuszczasz sprzymierzeñców, musisz pogodziæ siê z utrat¹ wolnoci. Musi ci wystarczyæ pokój na warunkach oswobodziciela.
Hibakusha
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KOORDYNATOR NAG£EGO ROZERWANIA
Naciska³em na przeprowadzenie próby gad¿etu. Uwa¿a³em, ¿e bez testu jego u¿ycie na terenie nieprzyjaciela bêdzie wielk¹ niewiadom¹. Kiedy mylelimy, ¿e kapitulacja Niemiec oznacza koniec Projektu Manhattan, wojskowi i nowy prezydent Ameryki, Harry Truman, planowali u¿ycie gad¿etu przeciwko Japonii.
Test przeprowadzono w Jornada del Muerto, Dolinie mierci. W nocy, z czternastego
na piêtnastego lipca czterdziestego pi¹tego roku. Nada³em mu kryptonim Trinity.
Trójca. To by³o straszne i piêkne widowisko. W powietrze unios³a siê kula ognia,
która rosn¹c, stopniowo zmienia³a kolor z bia³ego na ¿ó³ty i czerwony. Na usta cisnê³y mi siê s³owa:
gdyby tysi¹c s³oñc naraz zajania³o, to mo¿e ich blask
by³by podobny temu, jakim jania³ ten wspania³y duch.
Potem nasta³a ciemnoæ.
Powietrze wype³nia³a fioletowa powiata. I wtedy pustynia zadr¿a³a, uderzona podmuchem, który zmiata³ wszystko w jego zasiêgu. Gad¿et zadzia³a³ bez zarzutu.
Zaraz po próbie niektórzy z nas zatañczyli dziki taniec radoci. Cieszyli siê jak dzieci.
Kilka lat pracy, wyrzeczeñ, ¿ycia na tym pustkowiu nie posz³o na marne! Skonstruowalimy gad¿et, a ten zadzia³a³!
Ale ju¿ po chwili ogarnê³o nas przera¿enie. Kilka lat pracy, wyrzeczeñ, ¿ycia na tym
pustkowiu posz³o na marne. Skonstruowalimy bombê atomow¹, a ta zadzia³a³a.
Na widok chmury o kszta³cie grzyba unosz¹cej siê w niebo nad punktem zero, przypomnia³y mi siê zaraz inne wersy z Bhagawadgity:
teraz stajê siê mierci¹, niszczycielem wiatów
przyby³em tu, aby wszystkich ludzi wch³on¹æ.
Poczu³em siê podle. Wtedy podszed³ do mnie jeden z naukowców. Gratuluj¹c, ucisn¹³ mi d³oñ. Powiedzia³, Teraz wszyscy jestemy sukinsynami.
Ja by³em najwiêkszym z nich.
P r z y p a d e k T s u t o m u Ya m a g u c h i
HIBAKUSHA
Nazywam siê Tsutomu Yamaguchi. Jestem hibakusha. Ten, który prze¿y³. Ka¿dego
dnia zasiadam na czystej tatami z b³yszcz¹cym ostrzem wakizashi i wykonujê seppuku. Ka¿dego dnia mam nadziejê umrzeæ od ciosów miecza. Niestety ci¹gle ¿yjê.
To sta³o siê rankiem, szóstego sierpnia czterdziestego pi¹tego roku.
Wyszed³em z hotelu.
By³o przed ósm¹.
Trwa³a wojna, ale ludzie starali siê ¿yæ jak zawsze.
Szykowali siê do pracy.
Dzieci sz³y do szko³y.
Pogoda by³a bardzo ³adna.
wieci³o s³oñce.
Niebo by³o czyste.
Nawet jednej chmurki.
Ogarn¹³ mnie b³ogi nastrój.
Szed³em w stronê stoczni.
Wszystko mnie ciekawi³o.
Przygl¹da³em siê miastu.
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Hiroszima.
Po³o¿ona malowniczo w delcie rzeki Ota.
Ponad trzysta tysiêcy mieszkañców.
Zawy³y syreny.
Alarm przeciwlotniczy.
Uda³em siê do schronu.
Po chwili alarm odwo³ano.
Jak dot¹d Hiroszima nie ucierpia³a od bombardowañ.
Dlatego schroni³o siê w niej wielu pogorzelców z innych miast, które nie mia³y tyle
szczêcia.
Szczêcia.
Z ulg¹ ruszylimy dalej.
Wysoko na niebie ko³owa³ amerykañski bombowiec.
Enola Gay.
Z do³u wygl¹da³ jak du¿y ptak.
O ósmej piêtnacie wyrzuci³ ³adunek.
Bombê atomow¹, nazwan¹ Little Boy.
Bomba niczym ma³y ch³opiec ko³ysa³a siê spokojnie na spadochronie.
Na wysokoci szeciuset metrów nad ziemi¹ ma³y ch³opiec eksplodowa³.
Najpierw pojawi³ siê olepiaj¹cy b³ysk.
Nasta³a cisza.
Zobaczy³em ognist¹ kulê.
By³a gigantyczna i ci¹gle ros³a.
Na niebie pojawi³a siê olbrzymia chmura w kszta³cie grzyba.
Us³ysza³em grzmot.
Straci³em przytomnoæ.
To fala uderzeniowa rzuci³a mnie o cianê jakiego budynku.
Eksplozja trwa³a kilka sekund.
To wystarczy³o, by zniknê³o epicentrum wybuchu: ponadpó³kilometrowy okr¹g miasta.
Wyparowa³o osiemdziesi¹t tysiêcy ludzi.
Natychmiast. W jednej chwili.
Znik³y tysi¹ce budynków.
Potem wybuch³ po¿ar.
Spad³ czarny deszcz.
Opady radioaktywne.
I to by³ dopiero pocz¹tek.
Zaczê³o siê masowe konanie tych, którzy prze¿yli.
Ockn¹³em siê.
Nic nie widzia³em.
Wzrok wraca³ stopniowo.
Czu³em pulsuj¹cy ból.
By³em poparzony.
Z r¹k, twarzy, g³owy i pleców zesz³a mi skóra.
Wisia³a jak mokra koszula.
Na sta³e uszkodzi³em s³uch.
Na zawsze straci³em w³osy. Spali³y siê.
Potem dowiedzia³em siê szczegó³ów.
Temperatura w centrum eksplozji  dziesiêæ milionów stopni.
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Tyle, ile we wnêtrzu s³oñca.
Fala uderzeniowa przemieszcza³a siê z prêdkoci¹ dwóch tysiêcy kilometrów na
godzinê.
Zwêgli³o siê wszystko w odleg³oci trzech kilometrów od miejsca eksplozji.
Po niektórych ludziach pozosta³ zaledwie cieñ.
Wiêksza czêæ miasta zniknê³a z powierzchni ziemi.
Ukry³em siê w schronie przeciwlotniczym.
Przesiedzia³em tam resztê dnia i ca³¹ noc.
Cudem dosta³em jakie opatrunki.
Ból szarpa³ i gryz³.
Wrzeszczeli konaj¹cy.
P³akali cierpi¹cy.
Niektórzy stracili rozum i miali siê przera¿aj¹co.
Marzy³em, by umrzeæ szybko.
Albo znaleæ siê w domu.
W Nagasaki.
Przes³uchanie Roberta Oppenheimera
Pytanie: Co siê dzia³o w Los Alamos po kapitulacji Niemiec?
Odpowied: Koñczylimy prace nad Projektem Manhattan, ale nie by³o entuzjazmu.
Pytanie: Czy¿by fizycy zw¹tpili w swoj¹ fascynuj¹c¹ ideê?
Odpowied: Jedni chcieli jedynie bezkrwawej demonstracji potêgi gad¿etu, inni,
w tym ja, chcielimy zastosowaæ gad¿et bojowo.
Pytanie: Dlaczego?
Odpowied: Wojna jeszcze trwa³a, choæ nie w Europie. Nie s¹dzi³em, by demonstracja techniczna by³a w stanie j¹ zakoñczyæ.
Pytanie: Czy pañska opinia odzwierciedla³a zdanie wiêkszoci naukowców?
Odpowied: Nie. Wiêkszoæ uczonych z Projektu Manhattan chcia³a pokazu dzia³ania gad¿etu, a nie jego bojowego u¿ycia bez ostrze¿enia.
Pytanie: Jak pan wtedy zareagowa³?
Odpowied: Strasznie mnie ponios³o. Nie mielimy pojêcia o bardzo wielu rzeczach.
Albo nie chcielimy w nie wierzyæ.
Pytanie: Na przyk³ad?
Odpowied: Nie wiedzielimy o sytuacji militarnej Japonii, o tym, ¿e w tym czasie
rz¹d Japonii szuka³ pokoju. Nie chcielimy uwierzyæ, ¿e jest jeszcze jeden cel bomby. Odstraszaj¹cy.
Pytanie: Mianowicie?
Odpowied: Rosja.
Pytanie: A kiedy siê o nim dowiedzielicie?
Odpowied: Podczas pewnej kolacji genera³ Groves powiedzia³, ¿e g³ównym celem
projektu jest powstrzymanie Rosjan.
Pytanie: I jak zareagowali naukowcy?
Odpowied: Ró¿nie. Polski fizyk, Józef Rotblat, nie mia³ ¿adnych z³udzeñ co do Stalina, który napad³ na jego ojczyznê, ale nie kry³ zdumienia, bo wtedy codziennie tysi¹ce Rosjan ginê³y na wschodnim froncie. Wyszed³ wzburzony. Wkrótce opuci³ Projekt Manhattan, nie widz¹c sensu dalszych prac.
Pytanie: A inni badacze?
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Odpowied: Mo¿na powiedzieæ, ¿e w laboratoriach Los Alamos zawrza³o. Pytano,
dlaczego kontynuujemy pracê, choæ wojna jest niemal wygrana.
Pytanie: Chcieli przerwaæ prace?
Odpowied: Nie. ¯¹dali wp³ywu na decyzjê u¿ycia b¹d nie gad¿etu. Nie chcieli
byæ tylko jego producentami.
P r z y p a d e k Ts u t o m u Ya m a g u c h i
HIBAKUSHA
Nazywam siê Tsutomu Yamaguchi. Jestem hibakusha. Ten, który prze¿y³. Ka¿dego
dnia zasiadam na czystej tatami z b³yszcz¹cym ostrzem wakizashi i wykonujê seppuku. Ka¿dego dnia mam nadziejê umrzeæ od ciosów miecza. Niestety ci¹gle ¿yjê.
To by³a d³uga droga.
Powrót do Nagasaki.
By³em poparzony i obola³y.
Porusza³em siê wolno i ostro¿nie.
Razem ze mn¹ wracali inni, którzy prze¿yli.
Niekiedy byli fragmentami niedawnej ca³oci.
Po drodze mijalimy piek³o.
Opuchniête cia³a.
Sterty trupów w wodzie, bo poparzeni rzucali siê do rzeki i w niej tonêli.
Czerwone zwa³y spalonego miêsa.
To koñ? Nie.
Fragment kimona wskazywa³ na cz³owieka.
Mija³em rzekê cierpienia.
Ludzie nie p³akali. Oni wyli.
Prosili o pomoc, wodê i leki.
Nie mia³em nic.
Nie umia³em pomóc.
Do koñca ¿ycia bêdê s³ysza³ ich g³osy.
Do Nagasaki dotar³em noc¹, z siódmego na ósmego sierpnia.
Niewiele osób wiedzia³o tu o tragedii w Hiroszimie.
Matka zemdla³a na mój widok.
Powiadomi³em prze³o¿onego.
Nakaza³ mi leczyæ rany.
Chcia³em byæ przydatny.
Nie chcia³em byæ jak niewiasta.
Zacisn¹³em zêby i ju¿ kolejnego dnia poszed³em do fabryki.
By³ dziewi¹ty sierpnia.
wieci³o s³oñce, ale wia³ wiatr.
Uczennice milcza³y, gdy je mija³em.
By³em ca³y w banda¿ach.
Mo¿e mnie nie pozna³y?
W miecie by³o ju¿ sporo hibakusha.
Tak nazywano tych, którzy prze¿yli eksplozjê bomby atomowej.
Ból by³ nie do wytrzymania.
Na szczêcie w fabryce panowa³ przyjemny ch³ód.
Przywita³em siê z moim szefem.
Hibakusha
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Zacz¹³em opowieæ o tragedii w Hiroszimie.
Moje s³owa przerwa³ olepiaj¹cy b³ysk.
O jedenastej dwie na Nagasaki spad³a druga bomba atomowa.
Amerykanie nazwali j¹ Fat Man.
Bo by³a silniejsza od ma³ego ch³opca z Hiroszimy.
Nagasaki le¿a³o wród wzgórz i to os³abi³o si³ê eksplozji.
Celem zrzutu by³a fabryka broni Mitsubishi.
Wiatr zniós³ bombê od pierwotnego celu do centrum miasta.
W epicentrum znalaz³a siê katolicka katedra, szpital i szko³a.
Od razu zginê³o ponad siedemdziesi¹t tysiêcy ludzi.
Nie wiadomo, ile dok³adnie.
W ostatnich dniach w Nagasaki schroni³o siê wielu hibakusha z Hiroszimy.
Mój prze³o¿ony te¿ zgin¹³.
Zawali³ siê na niego strop.
Wielki gwód przebi³ mu czaszkê.
Ja prze¿y³em.
Przepraszam.
Przes³uchanie Roberta Oppenheimera
Pytanie: Czy wiedzia³ pan, ¿e w Los Alamos byli naukowcy, którzy szpiegowali na
rzecz Rosji?
Odpowied: Nie wiedzia³em.
Pytanie: Doprawdy?
Odpowied: Powinnimy byli dobrowolnie podzieliæ siê t¹ wiedz¹.
Pytanie: I straciæ monopol?
Odpowied: Prêdzej czy póniej naukowcy w innych krajach doszliby do tych samych rozwi¹zañ.
Pytanie: Czy nie uwa¿a pan, ¿e ochrona wolnoci naszego kraju wymaga kategorycznych rodków?
Odpowied: Niektórzy chroni¹ wolnoæ tak bardzo, ¿e nic z niej nie zostaje.
P r z y p a d e k T s u t o m u Ya m a g u c h i
HIBAKUSHA
Nazywam siê Tsutomu Yamaguchi. Jestem hibakusha. Ten, który prze¿y³. Ka¿dego
dnia zasiadam na czystej tatami z b³yszcz¹cym ostrzem wakizashi i wykonujê seppuku. Ka¿dego dnia mam nadziejê umrzeæ od ciosów miecza. Niestety ci¹gle ¿yjê.
Dwie eksplozje atomowe.
Nie ma Hiroszimy.
Nie ma Nagasaki.
Nie ma setek tysiêcy Japoñczyków.
Ale to nie powód do kapitulacji.
Kraj Kwitn¹cej Wini nigdy nie traci twarzy.
Minister wojny i szef sztabu marynarki chcieli dalszej walki.
Mieli plan. Operacja Ketsu-Go.
Totalna obrona wysp japoñskich w teorii.
W praktyce fizyczna zag³ada narodu.
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Najwa¿niejszy by³ honor i duch cesarstwa.
Operacja Ketsu-Go  narodowa armia kamikaze.
Gdyby uda³o siê j¹ powo³aæ, liczy³aby dwa miliony regularnych ¿o³nierzy.
Cztery miliony zmobilizowanych robotników.
Dwadziecia osiem milionów cz³onków milicji obywatelskiej.
Tê ostatni¹ stanowili wszyscy zdolni do noszenia broni: dzieci, m³odzie¿, kobiety
i starcy.
Plan by³ taki: Japonia siê nie poddaje.
Tchórzliwa Ameryka dokonuje kolejnej inwazji.
Atakuje z morza.
Wtedy z portów, grot i nadbrze¿y wyp³ywaj¹ wszystkie ³odzie, jakie jeszcze pozosta³y.
Uderzaj¹ w jednostki wroga.
To samo robi¹ tysi¹ce p³etwonurków obci¹¿onych ³adunkami wybuchowymi.
Ich samobójcze eksplozje rozrywaj¹ kad³uby wrogich okrêtów.
Z nieba spadaj¹ lataj¹cy kamikaze.
Na l¹dzie ruszaj¹ miliony milicji.
Zniewieciali Amerykanie poddaj¹ siê.
Gin¹ miliony japoñskich obywateli.
Ale honor cesarstwa ¿yje.
Jednak og³oszono kapitulacjê.
Takie by³o ¿yczenie cesarza, a jego ¿yczenia by³y wiête.
Wtedy te¿ cesarz po raz pierwszy przemówi³ do narodu.
Naród us³ysza³ cesarza w radiu.
Zamar³ ruch.
Przerwano pracê.
Miliony Japoñczyków s³ucha³o orêdzia w ciszy albo szlochu.
Nadszed³ czas, kiedy trzeba znieæ to, czego znieæ nie sposób.
B¹dcie prawi.
Chroñcie szlachetnoæ ducha.
Pracujcie wytrwale nad zwiêkszeniem odwiecznej chwa³y Cesarstwa.
Dotrzymujcie kroku wiatowemu postêpowi.
Taka by³a wola cesarza.
Wraz z koñcem wojny przesta³ byæ bogiem.
Pozosta³ symbolem.
Zanim nasta³ pokój, zapanowa³ chaos.
Wielu oficerów i ¿o³nierzy pope³ni³o harakiri.
Wybucha³y lokalne rewolty.
Przez naród przesz³a fala miertelnych protestów.
Takich jak ten, gdy dziesiêciu m³odych ludzi wesz³o na jedno z tokijskich wzgórz.
Z³¹czy³o siê ramionami.
Odpiewa³o hymn narodowy.
Odpali³o piêæ granatów rêcznych.
Albo takich jak ten, gdy czternastu studentów dokona³o uroczystego seppuku.
Na tokijskim placu defilad.
Z ka¿dym dniem mniej by³o smutku i ³ez.
Mniej mierci.
Okaza³o siê, ¿e nawet Japoñczycy mog¹ prze¿yæ kapitulacjê.
Gdy by³a wojna, zabijali wroga.
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Takie by³o ¿yczenie cesarza.
Gdy cesarz nakaza³ wzi¹æ siê do pracy  wziêto siê do pracy.
Po zakoñczeniu wojny w³adze okupacyjne wyda³y zakaz publikowania informacji.
Na temat zniszczeñ i ofiar wybuchu bomb atomowych.
Przez dziewiêæ lat okupacji amerykañskiej ofiarom, które prze¿y³y, zakazano o tym
rozmawiaæ.
Hibakusha zakneblowano usta.
Przes³uchanie Roberta Oppenheimera
Pytanie: Johannie Georgu Faucie, czy to prawda, ¿e podpisa³e cyrograf z diab³em?
Odpowied: To prawda.
Pytanie: Za co odda³e mu duszê?
Odpowied: Za niemiertelnoæ.
Pytanie: Otrzyma³e j¹?
Odpowied: Tak. Jestem niemiertelny.
Pytanie: Jeste szczêliwy? Co czujesz, Johannie?
Odpowied: Ból. Moje cia³o nie jest stworzone do wiecznego ¿ycia. Najbardziej bolesna jest keloidowa blizna po oddanej duszy. Boli zawsze w pogodny dzieñ. Najbardziej rano, o ósmej piêtnacie, i przed po³udniem, o jedenastej dwie.
E p i l o g: k o s m o l o g i c z n a s t r z a ³ k a c z a s u
HIBAKUSHA
Nazywam siê Tsutomu Yamaguchi. Jestem hibakusha. Ten, który prze¿y³. Ka¿dego
dnia zasiadam na czystej tatami z b³yszcz¹cym ostrzem wakizashi i wykonujê seppuku. Ka¿dego dnia mam nadziejê umrzeæ od ciosów miecza. Niestety ci¹gle ¿yjê.
Gdziekolwiek jestem, od razu ich poznajê.
Innych hibakusha.
Przygarbieni od winy.
Prze¿yli.
Okaleczeni i oznakowani.
Keloidowe blizny na ca³ym ciele.
Kikuty spalonych uszu.
Peruki na ³ysych czaszkach.
Przeklêci.
¯ywi, a jak martwi.
Martwi, a jednak ¿ywi.
Bogowie nie chcieli ich mierci.
Samotni.
Promieniuj¹cy mierci¹ na potomstwo.
Marz¹ tylko o jednym.
By umrzeæ.
Niektórzy wynajmuj¹ morderców.
I p³ac¹ za w³asn¹ mieræ.
Inni czekaj¹, a¿ wreszcie przyjdzie koniec.
Tyle jeszcze dni przede mn¹.
Tyle prób, by przestaæ ¿yæ.
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Jestem hibakusha.
Ten, który prze¿y³.
Umrê dopiero, maj¹c dziewiêædziesi¹t cztery lata.
Nowotwór ¿o³¹dka.
Tyle jeszcze
Przepraszam.

KOORDYNATOR NAG£EGO ROZERWANIA
Nieca³y rok po próbnej eksplozji amerykañskiej bomby wodorowej, zwanej Super,
próbn¹ eksplozjê pierwszej bomby wodorowej przeprowadzili Rosjanie. W odpowiedzi na utratê kolejnego monopolu pierwszego marca piêædziesi¹tego czwartego roku
Stany Zjednoczone zdetonowa³y swoj¹ pierwsz¹ bombê trójfazow¹: fission-fusion-fission-bomb. Taka bomba wielofazowa ma niewyobra¿aln¹ moc. Jednym uderzeniem mo¿e spustoszyæ ca³e kraje albo kontynenty. Jej si³a tysi¹ckrotnie przewy¿sza
si³ê bomby atomowej.
Odkry³em, ¿e fizyka i jej nauczanie, które by³y dla mnie wszystkim, sta³y siê bez
znaczenia.
SZIWA
Jam jest Sziwa, bóg zniszczenia.
Mówi¹ o mnie Lingodbhawa  Pan Fallusa. Narodzi³em siê tego dnia, gdy Brahma
i Wisznu spierali siê, który z nich jest najwy¿sz¹ potêg¹ we wszechwiecie. Wtedy
pojawi³ siê przed nimi gigantyczny fallus wiec¹cy blaskiem gwiazd.
By³ osadzony tak g³êboko, ¿e nie by³o widaæ jego pocz¹tku. Siêga³ tak wysoko, ¿e nie
mo¿na by³o dojrzeæ jego koñca. W boku fallusa powsta³ otwór na kszta³t kobiecego
³ona i wyda³ na wiat mnie, Sziwê. Wówczas Brahma i Wisznu uznali moj¹ potêgê za
najwy¿sz¹ we wszechwiecie.
Ka¿dego dnia rodzi siê mia³ek, który chce siê zmierzyæ z Lingodbhaw¹, Panem Fallusa. Uzbrojony po zêby, chce pokonaæ Sziwê i staæ siê nowym najwiêkszym niszczycielem wiata. Póki medytujê, siedz¹c w popio³ach z krematoriów, nie zwa¿am na to.
Gardzê nimi, bo im mniejsze ich fallusy, tym bardziej obwieszaj¹ siê mieczami.
Znam swoj¹ potêgê i wiem, ¿e jest niezmierzona. Nieprzeliczalna. Poznacie j¹, gdy
przyjdzie koniec cyklu kosmicznego. Wówczas otworzê moje trzecie oko i tañcz¹c
dziki taniec, zniszczê wszystko: bogów, miertelnych, demony i wszelkie stworzenia.
Ja, Sziwa, bóg zniszczenia, jedyny Pan Fallusa.
Bo jam jest przyczyn¹ sprawcz¹ tego wiata, jam jego zniszczeniem.
Koniec

Hibakusha

