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PAMATUJETE NA ÄŒERNOBYL?
ÄŒtvrtek, 13 duben 2017

Kniha Modlitba za ÄŒernobyl drÅ¾itelky Nobelovy ceny za rok 2015 SvÄ›tlany AlexijeviÄ•ové je jako ten nejdÄ›sivÄ›j&scaron;í
horor &ndash; ov&scaron;em s tím rozdílem, Å¾e v&scaron;e je zde skuteÄ•né. AÅ¾ pÅ™íli&scaron; skuteÄ•né. ÄŒernobyl tot
dnes, ti&scaron;e a zákeÅ™nÄ›. AlexijeviÄ•ová pouze zaznamenává svÄ›dectví, vÄ›t&scaron;inou tÄ›ch, kteÅ™í pÅ™eÅ¾ili sm
nejbliÅ¾&scaron;ích, mluví i s tÄ›mi, kteÅ™í pomalu umírají a není jim Å¾ádné pomoci.

NÄ›co pÅ™itom mají v&scaron;echny ty výpovÄ›di spoleÄ•né: vedle nezmÄ›rné bolesti svÄ›dÄ•í o aroganci na stranÄ› politikÅ¯,
neschopnosti státu postavit se takové, ale vlastnÄ› jakékoli katastrofÄ›.

BÄ›lorusko&hellip; Pro svÄ›t jsme terra incognita &ndash; neznámá, neprobádaná zemÄ›. &bdquo;Bílá Rus&ldquo;
&ndash; tak asi zní název na&scaron;í zemÄ› v angliÄ•tinÄ›. O ÄŒernobylu ví kaÅ¾dý, ale jenom v souvislosti s Ukrajinou a
Ruskem. Máme o sobÄ› je&scaron;tÄ› co Å™íct&hellip; Narodnaja gazeta 27. dubna 1996. 26. dubna 1986 v 1 hodinu, 23
minut a 58 vteÅ™in zniÄ•ila série výbuchÅ¯ reaktor a budovu 4. energobloku Ä•ernobylské atomové elektrárny, nacházející
se nedaleko od bÄ›loruských hranic. ÄŒernobylská katastrofa se stala nejvÄ›t&scaron;í technologickou katastrofou 20. století.
Pro malé BÄ›lorusko (má 10 milionÅ¯ obyvatel) znamenala národní ne&scaron;tÄ›stí,aÄ• sami BÄ›lorusové nemají jedinou
atomovou elektrárnu. Je to stále agrární zemÄ›, s pÅ™eváÅ¾nÄ› rolnickým obyvatelstvem. Za druhé svÄ›tové války zniÄ•ili
nÄ›meÄ•tí fa&scaron;isté na bÄ›loruském území 619 vesnic i s obyvatelstvem. Po ÄŒernobylu pÅ™i&scaron;la zemÄ› o 485
vesnic a osad: 70 z nich uÅ¾ je navÅ¾dycky pohÅ™beno pod zemí. Za války zahynul kaÅ¾dý Ä•tvrtý BÄ›lorus, dnes Å¾ije ka
zamoÅ™eném území. To pÅ™edstavuje 2,1 milionu lidí, z toho 700 tisíc dÄ›tí. Mezi faktory demografického poklesu zaujímá
radiace hlavní místo. V Gomelské a Mogilevské oblasti (které Ä•ernobylská katastrofa postihla nejvíce) pÅ™evý&scaron;ila
úmrtnost o 20% porodnost. V dÅ¯sledku katastrofy bylo do ovzdu&scaron;í vyvrÅ¾eno 50×106 Ci radionuklidÅ¯, z toho 70
% spadlo na BÄ›lorusko, pÅ™iÄ•emÅ¾ 23 % jeho území bylo zamoÅ™eno radionuklidy cezia 137 o hustotÄ› více neÅ¾ 1Ci na
kilometr Ä•tvereÄ•ní.
Pro srovnání: Na UkrajinÄ› bylo ozáÅ™eno 4,8 % území, v Rusku 0,5 %. Plocha orné pÅ¯dy s husto
zamoÅ™ení od 1 Ci a více na kilometr Ä•tvereÄ•ní Ä•iní více neÅ¾ 1,8 milionÅ¯ hektarÅ¯, plocha zamoÅ™ená stronciem 90 o hu
0,3 Ci i více na kilometr Ä•tvereÄ•ní Ä•ítá nÄ›co kolem pÅ¯l milionu hektarÅ¯. Bylo nutné vyÅ™adit 264 tisíc hektarÅ¯ zemÄ›dÄ›ls
pÅ¯dy. BÄ›lorusko je zemí lesÅ¯. Av&scaron;ak 26 % lesÅ¯ a více neÅ¾ polovina luk v povodí Å™ek PripjaÅ¥, DnÄ›pr a SoÅ¾
k zónÄ› radioaktivního zamoÅ™ení. V dÅ¯sledku neustálého pÅ¯sobení malých dávek radiace se v zemi kaÅ¾dý rok
zvy&scaron;uje poÄ•et nemocných rakovinou, du&scaron;evnÄ› postiÅ¾ených, lidí s psychickými poruchami a genetickými
mutacemi. Sborník &bdquo;ÄŒernobyl&ldquo;. BÄ›loruská encyklopedie 1996, str. 7, 24, 49, 101, 149.
Podle výsledk
pozorování byl 29. dubna 1986 vysoký stupeÅˆ radiace zaznamenán v Polsku, NÄ›mecku, Rakousku a Rumunsku, 30.
dubna ve &Scaron;výcarsku a severní Itálii, 1. &ndash; 2. kvÄ›tna ve Francii, Belgii, Nizozemsku, Velké Británii a
severním Å˜ecku, 3. kvÄ›tna v Izraeli, Kuvajtu a Turecku&hellip;
Plynné a vÄ›trem pÅ™enosné látky se &scaron;íÅ™ily
globálnÄ›: 2. kvÄ›tna byly zaznamenány v Japonsku, 4. kvÄ›tna v ÄŒínÄ›, 5. kvÄ›tna v Indii, 5. a 6. kvÄ›tna v USA a KanadÄ›
ne za týden se stal ÄŒernobyl celosvÄ›tovým problémem. Sborník &bdquo;Následky Ä•ernobylské havárie v
BÄ›lorusku&ldquo;. Mezinárodní SacharovÅ¯v institut pro radiologii Minsk 1992, str. 82.
ÄŒtvrtý reaktor, nazývaný objekt
&bdquo;Úkryt&ldquo;, má dosud ve svém olovoÅ¾elezobetonovém lÅ¯nÄ› kolem 200 tun jaderného paliva. A to je Ä•ásteÄ•nÄ›
promíseno s grafitem a betonem. Co se s ním dÄ›je dnes, neví nikdo.
Sarkofág se budoval nakvap, konstrukce je to unikátní, konstruktéÅ™i z PitÄ›ru na ni mohou být hrdí. MÄ›la fungovat tÅ™
let. Av&scaron;ak montovali ji &bdquo;na dálku&ldquo;, desky se spojovaly pomocí mechaniky ovládané z vrtulníkÅ¯,
proto také vznikly Ä•etné spáry. Dnes celková plocha trhlin a prasklin, z nichÅ¾ nadále pronikají radioaktivní aerosoly,
pÅ™evy&scaron;uje podle nÄ›kterých údajÅ¯ 200 Ä•tvereÄ•ních metrÅ¯&hellip;
Pokud vane vítr ze severu, vytváÅ™í se na
koloid s uranem, plutoniem a ceziem. Nejen to, ale za sluneÄ•ného dne, kdyÅ¾ se v sarkofágu nesvítí, jsou v reaktorové
hale patrny paprsky svÄ›tla pÅ™icházející seshora.
Jak je to moÅ¾né?
Také dovnitÅ™ zatéká, kdyÅ¾ pr&scaron;í. A
vlhkost dostane k nÄ›jakému palivu obsahujícímu smÄ›si, mÅ¯Å¾e dojít k Å™etÄ›zové reakci&hellip; Sarkofág je neboÅ¾tík, kt
dýchá. Vydechuje smrt.
Jak dlouho je&scaron;tÄ› vydrÅ¾í? Na to nikdo není sto odpovÄ›dÄ›t, dokud nebude moÅ¾né dos
ke v&scaron;em spojÅ¯m a konstrukcím, aby se dalo zjistit, jak dlouho bude je&scaron;tÄ› odolávat. Zato v&scaron;ichni
chápou, Å¾e zniÄ•ení Úkrytu by mÄ›lo dokonce je&scaron;tÄ› stra&scaron;nÄ›j&scaron;í následky neÅ¾ v roce 1986&hellip; ÄŒ
OgoÅˆok Ä•. 17, duben 1996.
&bdquo;NeÅ¾ pÅ™i&scaron;el &bdquo;ÄŒernobyl&ldquo;, pÅ™ipadalo na 100 tisíc obyvatel BÄ›loruska 82 onkologických
onemocnÄ›ní. Dnes je statistika taková: na 100 tisíc je nemocných 6 tisíc. PoÄ•et nemocných rakovinou se znásobil 74krát.
Úmrtnost se za posledních deset let zvý&scaron;ila o 23,5 %. Nejvíc lidí umírá v produktivním vÄ›ku mezi 45 aÅ¾ 50 lety;
stáÅ™ím umírá jen jeden Ä•lovÄ›k ze 14.
V nejvíce postiÅ¾ených oblastech se pÅ™i lékaÅ™ské prohlídce zjistilo, Å¾e s
lidí je nemocných. ProjíÅ¾díte vesnice a ohromí vás velké plochy rozrÅ¯stajících se hÅ™bitovÅ¯&hellip;
NÄ›která Ä•ísla nej
známa dodnes&hellip; Stále je&scaron;tÄ› jsou drÅ¾ena v tajnosti, tak jsou obludná. SovÄ›tský svaz vyslal na místo
katastrofy 800 tisíc vojákÅ¯ základní sluÅ¾by a k tomu povolal taky tzv. likvidátory, jejichÅ¾ prÅ¯mÄ›rný vÄ›k byl 33 let. Chlapc
záklaÄ•áci obvykle na vojnu pÅ™icházeli rovnou ze &scaron;koly&hellip;
Jen v BÄ›lorusku je v seznamech likvidátorÅ¯ uvedeno 115 493 lidí. Podle údajÅ¯ ministerstva zdravotnictví v letech
1990&ndash;2003 zemÅ™elo 8 553 z nich. Dva dennÄ›&hellip;&ldquo;
&bdquo;Takhle zaÄ•ínaly dÄ›jiny&hellip; Rok
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1986&hellip; Na prvních stránkách sovÄ›tských i zahraniÄ•ních novin se postupnÄ› objevily reportáÅ¾e ze soudu s viníky
Ä•ernobylské katastrofy&hellip; KdeÅ¾to teÄ•&hellip;? PÅ™edstavte si prázdný Ä•tyÅ™patrový dÅ¯m. DÅ¯m bez obyvatel, zato
nábytkem a obleÄ•ením, které se uÅ¾ nikdy nedají pouÅ¾ít. ProtoÅ¾e ten dÅ¯m stojí v ÄŒernobylu&hellip;
Ale právÄ› v
domÄ› mrtvého mÄ›sta byla pro novináÅ™e uspoÅ™ádána malá tisková konference s tÄ›mi, kteÅ™í mÄ›li viníky atomové
tragédie soudit.
Na nejvy&scaron;&scaron;í úrovni, tedy na ÚV KSSS, bylo rozhodnuto, Å¾e soud probÄ›hne pÅ™ímo na
místÄ› zloÄ•inu. PÅ™ímo v ÄŒernobylu. Soud se konal v místním kulturním domÄ›. Na lavici obÅ¾alovaných se objevilo &sca
muÅ¾Å¯ &ndash; Å™editel jaderné elektrárny Viktor Brjuchanov, hlavní inÅ¾enýr Nikolaj Fomin, zástupce hlavního inÅ¾enýr
Anatolij ÄŽatlov, vedoucí smÄ›ny Boris RogoÅ¾kin, vedoucí reaktorového provozu Alexandr Kovalenko a inspektor Státního
dozoru v jaderné energetice SSSR Jurij Lau&scaron;kin.
Normální publikum tu nebylo Å¾ádné, jedinÄ› novináÅ™i.
OstatnÄ› lidé uÅ¾ tu Å¾ádní neÅ¾ili, mÄ›sto bylo uzavÅ™eno jakoÅ¾to &bdquo;oblast pÅ™ísné radiaÄ•ní kontroly&ldquo;.
právÄ› tohle dÅ¯vod, proÄ• má proces probÄ›hnout právÄ› tady? ÄŒím míÅˆ svÄ›dkÅ¯, o to men&scaron;í povyk&hellip; Nikde
Å¾ádné kamery a Å¾ádní západní reportéÅ™i.
V&scaron;ichni si samozÅ™ejmÄ› na lavici obÅ¾alovaných pÅ™áli vidÄ›
odpovÄ›dných vysokých funkcionáÅ™Å¯ vÄ•etnÄ› tÄ›ch moskevských. SvÅ¯j díl odpovÄ›dnosti mÄ›la nést i moderní vÄ›da. ReÅ
pÅ™ikývl pouze na výhybkáÅ™e.
A pak uÅ¾ padaly rozsudky: Viktor Brjuchanov, Nikolaj Fomin aAnatolij ÄŽatlov dostal
deseti letech, zbylí tÅ™i muÅ¾i si odnesli niÅ¾&scaron;í tresty. Anatolij ÄŽatlov a Jurij Lau&scaron;kin na následky silného
ozáÅ™ení bÄ›hem výkonu trestu zemÅ™eli. Hlavní inÅ¾enýr Nikolaj Fomin se zbláznil&hellip; Zato Å™editel elektrárny Viktor
Brjuchanov si poctivÄ› odsedÄ›l celých deset let. KdyÅ¾ byl propu&scaron;tÄ›n, Ä•ekali na nÄ›j pÅ™íbuzní a pár novináÅ™Å¯
tahle událost probÄ›hla naprosto nenápadnÄ›. Bývalý Å™editel dnes Å¾ije v KyjevÄ› a pracuje jako Å™adový úÅ™edník u jed
Takhle tedy celý pÅ™íbÄ›h skonÄ•il&hellip;&ldquo;
&bdquo;Ukrajina uÅ¾ brzy zahájí grandiózní stavbu. Nad sarkofágem
roce 1986 zakryl zniÄ•ený Ä•tvrtý blok ÄŒernobylské jaderné elektrárny, vyroste pod názvem Oblouk nová ochranná
stavba. Základní kapitál ve vý&scaron;i 768 milionÅ¯ dolarÅ¯ poskytlo 28 donátorských zemí. Nová schránka uÅ¾ by
nemÄ›la vydrÅ¾et jen tÅ™icet let, ale celých sto. Projektována je také mnohem velkoryseji, protoÅ¾e pod její klenbou musí bý
dost místa na zpracování a definitivní uloÅ¾ení radioaktivních trosek.
Bude proto tÅ™eba vytvoÅ™it masivní základy, kte
budou mít podobu umÄ›lého Å¾elezobetonového skalního masivu. Poté bude vybudováno trvalé úloÅ¾i&scaron;tÄ›, kam
se postupnÄ› pÅ™eveze obsah starého sarkofágu. Nová stavba vznikne z vysoce kvalitní oceli, schopné odolat silnému
gama-záÅ™ení. Jen kovu se tu spotÅ™ebuje 18 tisíc tun&hellip;
Oblouk bude stavba v dÄ›jinách lidstva zcela
bezprecedentní: zaprvé vás ohromí uÅ¾ vý&scaron;ka dvojité klenby &ndash; 150 metrÅ¯. Co do estetické hodnoty se
bude blíÅ¾it EiffelovÄ› vÄ›Å¾i&hellip;&ldquo; Podle materiálÅ¯ bÄ›loruských novin z let 2003&ndash;2005

Laureátka Nobelovy ceny za rok 2015 SvÄ›tlana AlexijeviÄ•ová, bÄ›loruská investigativní novináÅ™ka a spisovatelka, se
ve svých knihách se zabývá dramatickými událostmi své zemÄ›, jakými byly druhá svÄ›tová válka &ndash; Válka
nemá Å¾enskou tváÅ™ (Ð£ Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ñ‹ Ð½Ðµ Ð¶ÐµÐ½Ñ•ÐºÐ¾Ðµ Ð»Ð¸Ñ†Ð¾, Ä•esky 1987), Ä•ernobylská katastrofa &nd
Modlitba za ÄŒernobyl (Ð§ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð±Ñ‹Ð»ÑŒÑ•ÐºÐ°Ñ• Ð¼Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚Ð²Ð°, Ä•esky 2002), válka v Afghánistánu &ndash;
ho&scaron;i (Ð¦Ð¸Ð½ÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð¼Ð°Ð»ÑŒÑ‡Ð¸ÐºÐ¸) a rozpad SovÄ›tského svazu &ndash; Doba z druhé ruky
(Ð’Ñ€ÐµÐ¼Ñ• second-hand, 2013).
V&scaron;echny tyto knihy jsou souÄ•ástí jejího velkolepého projektu jakési kroniky, vytváÅ™ené z autentických hlasÅ¯
lidí, s nimiÅ¾ se setkala, který nazývá Autobiografie jedné Utopie neboli Historie rudého Ä•lovÄ›ka. Pracuje na nÄ›m jiÅ¾ 35 le
vytvoÅ™ila a vybrousila pro nÄ›j specifický Å¾ánr tvoÅ™ený mozaikou úryvkÅ¯ stovek rozhovorÅ¯ a interview s
nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ími lidmi, nazývaný nÄ›kterými kritiky &bdquo;románem hlasÅ¯&ldquo;.
Její knihy na pomezí beletrie a
investigativní Å¾urnalistiky byly pÅ™eloÅ¾eny jiÅ¾ do 43 jazykÅ¯, vy&scaron;ly v 73 zemích a autorka za nÄ› byla ocenÄ›na
prestiÅ¾ních cen v NÄ›mecku, &Scaron;védsku, Polsku, Francii a USA, mimo jiné Herderovou cenou (1999), National
Book Critics Circle Award (2005), Mírovou cenou nÄ›meckých knihkupcÅ¯ (2013), Prix Médicis essai (2013).
8. Å™íjna 20
se stala drÅ¾itelkou Nobelovy ceny za literaturu za rok 2015.
Je celkem pochopitelné, Å¾e byla jako dÅ¯sledná kritiÄ•ka diktátorského reÅ¾imu Alexandra Luka&scaron;enka
perzekuována a v roce 2000 musela BÄ›lorusko opustit. Å½ila v PaÅ™íÅ¾i, Gothenburgu a BerlínÄ›. V roce 2011 se vrátila do
Minsku, av&scaron;ak její knihy jsou v její vlasti dodnes na indexu.
Tuto a dal&scaron;í kníÅ¾ky Svetlany AlexijeviÄ•ové vydalo
Jako ukázka byla pouÅ¾ita úvodní "Historická poznámka" z knihy Modlitba za ÄŒernobyl
VZPOMÍNÁTE &ndash; pokud
tedy jste uÅ¾ byli na svÄ›tÄ› &ndash; kde jste byli a co jste dÄ›lali v dobÄ› Ä•ernobylské katastrofy?
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